
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2558 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2558 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับสํานักฯ 
 จากผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานและอิงเกณฑการ
ประเมินตามท่ี สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2558 ผลการประเมินสรุปไดดังน้ี 
 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมนิตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

ระบุ
........... 

........... 
= 

............ 
คะแนน 

[บรรลุ/ไมบรรล]ุ 
............ คะแนน 

........... 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารย
ประจําคณะท่ีมคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ระบุ
........... 

........... 
X100 = ............ % 

[บรรลุ/ไมบรรล]ุ 
............ คะแนน ........... 

ตัวบงชี้ท่ี  1.3 อาจารย
ประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

ระบุ
........... 

........... 
X100 = ............ % 

[บรรลุ/ไมบรรล]ุ 
............ คะแนน ........... 

ตัวบงชี้ท่ี  1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

ระบุ
........... 

........... 
X100 = ............ % 

[บรรลุ/ไมบรรล]ุ 
............ คะแนน ........... 

ตัวบงชี้ท่ี  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ระบุ
........... 

............ ขอ (ระบุขอใดบาง.........) [บรรลุ/ไมบรรล]ุ 
............ คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ระบุ
........... 

............ ขอ (ระบุขอใดบาง.........) [บรรลุ/ไมบรรล]ุ 
............ คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

........ คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ระบุ
........... 

............ ขอ (ระบุขอใดบาง.........) [บรรลุ/ไมบรรล]ุ ............ คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสรางสรรค 

ระบุ
........... 

........... 
= ........บาท/คน 

[บรรลุ/ไมบรรล]ุ ............ คะแนน 

........... 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

ระบุ
........... 

........... 
X 100 = ........% 

[บรรลุ/ไมบรรล]ุ ............ คะแนน 

........... 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

........ คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมนิตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

ระบุ
........... 

............ ขอ (ระบุขอใดบาง.........) [บรรลุ/ไมบรรล]ุ 
............ คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 

........ คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

ระบุ
........... 

............ ขอ (ระบุขอใดบาง.........) [บรรลุ/ไมบรรล]ุ 
............ คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 

........ คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหาร
ของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบันและอัตลักษณ
ของคณะ 

5  ขอ 5 ขอ (ขอ 1, 3, 4, 6 และ 7) บรรล ุ

4 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับ
การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

ระบุ
........... 

............ ขอ (ระบุขอใดบาง.........) [บรรลุ/ไมบรรล]ุ 
............ คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 
4 คะแนน 

ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ ตัวบงชี ้
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลการประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6     ระดับคณุภาพ............ 
องคประกอบท่ี 2 วิจัย 3     ระดับคณุภาพ............ 
องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1     ระดับคณุภาพ............ 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1     ระดับคณุภาพ............ 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2     ระดับคณุภาพ............ 

รวม 13      
ผลการประเมิน      ระดับคุณภาพ............ 

 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรบัปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 
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ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา  

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
จุดเดน 
1.  ผูบริหารและทีมงานเปนงานคนรุนใหม 
2.  มีบุคลากรที่มีความรู  และมปีระสบการณในการทาํงาน 
3.  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษา 
4.  สรางเครือขายทางการศึกษา 
5.  มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
6.  มีการประเมินผลการปฏิบัตงิานมาปรับใชในการวางแผนการทํางาน 
โอกาสในการพัฒนา 
1.  มีแนวคิดในการพฒันางานในรูปแบบใหมๆ 
2.  มีงบประมาณมหาวิทยาลัยสนบัสนุนในการบริหารจัดการ 
3.  เพิ่มปริมาณนักศึกษาจากการสรางเครือขายทางการศึกษา 
4.  มีแผนการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอวิสัยทัศนของหนวยงาน 
5.  มีการพัฒนาระบบบริการการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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