
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2558

ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ (ป.1)

มาตรฐาน/ตวับงชี้
เปาหมาย

SAR กรรมการ
บรรลุ

เปาหมายคะแนน
ตวัตั้ง

ผล คะแนน
ตวัหาร

องคประกอบท่ี 1 : การผลติบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

(สกอ.1.1) (ผลลัพธ)
3.10

คะแนน
2.92

154.95 /53 =
2.92 คะแนน

2.92 

1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคณุวุฒิปริญญา
เอก (สกอ.1.2) (ปจจัยนําเขา)

รอยละ 20 2.23
103.5 x100 รอยละ

17.81
2.23 581

1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดาํรงตําแหนงทาง
วิชาการ (สกอ.1.3) (ปจจัยนําเขา)

รอยละ 30 2.32
162 x100 รอยละ

27.88
2.32 581

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(สกอ.1.4) (กระบวนการ)

6 ขอ
(5 คะแนน)

5.00 6 ขอ 5.00 

1.5 กจิกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(สกอ.1.5) (กระบวนการ)

5 ขอ
(4 คะแนน)

5.00 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 3.49 3.49

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.2.1)
(กระบวนการ)

6 ขอ

(5 คะแนน)

5.00
6 ขอ 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
(สกอ.2.2) (ปจจัยนําเขา)

3 คะแนน 4.42 4.42 คะแนน 4.42 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย (สกอ.2.3) (ผลลัพธ)

2.75
คะแนน

3.15 3.15 คะแนน 3.15 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 4.19 4.19

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวชิาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  (สกอ.3.1)

(กระบวนการ)
6 ขอ

(5 คะแนน)
5.00 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3 5.00 5.00

องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (สกอ.4.1) (กระบวนการ)
6 ขอ

(5 คะแนน)
5.00 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4 5.00 5.00



มาตรฐาน/ตวับงชี้
เปาหมาย

SAR กรรมการ
บรรลุ

เปาหมายคะแนน
ตวัตั้ง

ผล คะแนน
ตวัหาร

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน (สกอ.5.2)
(กระบวนการ)

7 ขอ
(5 คะแนน)

5.00 7 ขอ 5.00

5.1.1 การพัฒนาแผน  
5.1.2 การเงิน  
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง  
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล  
5.1.5 การจัดการความรู  
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร  
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน  

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.5.2)
(ผลลัพธ)

3.51
คะแนน

3.99 3.99 คะแนน 3.99

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ  (สกอ.5.3) (กระบวนการ)

4 ขอ
(3 คะแนน)

4.00 5 ขอ 4.00

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5 4.33 4.33

เฉลี่ยรวมองคประกอบที่ 1 -5 4.08 4.08

5.2 ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ป.2)

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน
I P O

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

(1.2,
1.3,2.2)

(1..4,1.5,
2.1,3.1,4.1,

5.1,5.3)
(1.1,2.3,5.2)

1 การผลิตบัณฑิต 2.28 5.00 2.92 3.49 ระดับพอใช
2 การวิจัย 4.42 5.00 3.15 4.19 ระดับดี
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก
4 การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม
- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

5 การบริหารจัดการ - 4.50 3.99 4.33 ระดับดี
รวม 2.99 4.86 3.35 4.08 ระดับดี

ผลการประเมิน ระดับ
พอใช

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
พอใช

ระดับดี

* หมายเหตุ ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ


