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ตอนท่ี 6 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 

 การตรวจประเมินคุณภาพภายในของ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ประจ าปี

การศึกษา 2554  โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน  ซึ่งประกอบด้วย 

1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพงศ ์ แก่นสาร์   ประธานกรรมการ  (มรภ.อุดรธานี)   

2)  นางนันทกาญจน ์ เกิดมาลัย    กรรมการ 

3)  นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น     กรรมการ 

4)  นายดนัย  ชาทิพฮด     กรรมการ 

5)  นางสาววนิดา  ถาปันแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดย

คณะกรรมการตรวจประเมินได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ตามรอบปีการศึกษา 

2554  (1 มถิุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

 ส าหรับผลการตรวจประเมิน   พบวา่   คณะครุศาสตร์    มกีารด าเนนิงานตามระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ มรสน.  11  องค์ประกอบ มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  45  ตัวบ่งชี้  มี

คะแนนเฉลี่ย  4.72  อยู่ในการด าเนินงานระดับ  ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการมีคะแนน

เฉลี่ย 4.76  อยู่ในการด าเนนิงานระดับ  ดีมาก  การด าเนนิงานตามเกณฑ์สกอ. และ สมศ. 9  องค์ประกอบ  

มกีารด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ี จ านวน  36  ตัวบ่งชี้  โดย คณะครุศาสตร์ประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  4.64  

อยู่ในการด าเนนิงานดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการมีคะแนนเฉลี่ย 4.88 อยู่ในการด าเนินงาน

ระดับ  ดีมาก 

 

วิธีการตรวจประเมิน 

การวางแผนและการประเมิน 

การเตรยีมการและวางแผนก่อนการตรวจ 

1. ศกึษาและวเิคราะห์รายงานการประเมินตนเองของคณะครุศาสตร์ 

2. ศกึษาโครงสร้างของคณะครุศาสตร์ 

3. จัดท าแผนการตรวจประเมินภายใน 

4. แจ้งแผนการตรวจประเมินภายในให้กับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

5. ประสานงานหนว่ยงาน ในการจดัเตรียมขอ้มูลและเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรายงาน 

การประเมินตนเอง 
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การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 

1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรายงานการประเมินตนเอง 

2. ตรวจเยี่ยม ที่คณะครุศาสตร์ 

3. สัมภาษณผ์ู้บริหาร ประกอบด้วย ระบุช่ือ-สกุล 

   1.  ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ ์   คณบดีคณะครุศาสตร์ 

   2.  ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 

   3.  นายบุญส่ง  วงคค์ า    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

4.  สัมภาษณอ์าจารย์ ระบุช่ือ-สกุล  

   1.   นายสถิตย์  ภาคมฤค    อาจารย์ประจ าสาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

         2.  นางสาวเพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ   อาจารย์ประจ าสาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

   

5. สัมภาษณพ์นักงานสายสนับสนนุ  

   1. นายกฤษณะ  กีวิไลย ์   นักวชิาการศึกษา 

   2. นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากดี   เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 

 

6. สัมภาษณน์ักศกึษา ระบุ 

   1.  นางสาวภามิณ ี เชดิชน    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

   2.  นายมารชิ  สุรเสียง    สาขาวิชาการศกึษาพเิศษ 

   3.  นางสาวชนกนันท์  อบภริมย์   สาขาวิชาสังคมศกึษา 

 
 

7. สัมภาษณส์โมสรนักศกึษา  ประกอบด้วย 

   1.  นายมัทธนะไชย  ห่วงแก้ว   สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา 

         2.  นายเตวชิ  หาญพละ    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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สรุปการประเมินทุกองค์ประกอบของคณะครุศาสตร์  ตามเกณฑ์  มรสน. 

 

องค์ประกอบ 

ค่าคะแนน 

รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมนิ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

องคป์ระกอบท่ี 1    ปรัชญา  ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนการ

ด าเนนิการ 

4.73 4.73 4.73 4.73 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 4.47 4.47 4.47 4.47 

องคป์ระกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 5.00 5.00 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 4   การวจิัย 4.18 4.65 4.18 4.65 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่

สังคม 

5.00 5.00 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 4.76 4.76 4.76 4.76 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

4.72 4.94 4.72 4.94 

องคป์ระกอบท่ี 10 องคป์ระกอบตามนโยบาย 3 ดี 

(3D) 

5.00 5.00 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี  11 การด าเนนิงานเพื่อบรรลุถึง 

อัตลักษณแ์ละเอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

5.00 5.00 5.00 5.00 

ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ 4.75 4.76 4.72 4.76 
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สรุปการประเมินทุกองค์ประกอบของคณะครุศาสตร์  ตามเกณฑ์  สกอ.+สมศ. 

 

องค์ประกอบ 

ค่าคะแนน 

รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมนิ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

องคป์ระกอบท่ี 1    ปรัชญา  ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนการ

ด าเนนิการ 

4.73 4.73 4.73 4.73 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 4.47 4.47 4.47 4.47 

องคป์ระกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 5.00 5.00 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 4   การวจิัย 4.18 4.65 4.18 4.65 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่

สังคม 

5.00 5.00 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 4.76 4.76 4.76 4.76 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

4.72 4.94 4.72 4.94 

ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ 4.72 4.88 4.72 4.88 
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สรุปการประเมินทุกองค์ประกอบของ คณะครุศาสตร์  ตามเกณฑ์ สกอ. 

 

องค์ประกอบ 

ค่าคะแนน 

รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมนิ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

องคป์ระกอบท่ี 1    ปรัชญา  ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนการ

ด าเนนิการ 

5.00 5.00 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 4.47 4.47 4.47 4.47 

องคป์ระกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนา นักศกึษา 5.00 5.00 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 4   การวจิัย 4.18 4.65 4.18 4.65 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่

สังคม 

5.00 5.00 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 5.00 5.00 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

5.00 5.00 5.00 5.00 

ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ 4.72 4.88 4.72 4.88 
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สรุปการประเมินทุกองค์ประกอบของ คณะครุศาสตร์  ตามเกณฑ์  สมศ. 

 

ตัวบ่งชี ้

คุณภาพ 

ค่าคะแนน 

รายตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.9  (สมศ.1) 4.69 4.69 4.69 4.69 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.10  (สมศ.2) 4.20 4.20 4.20 4.20 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.11  (สมศ.3) 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.12  (สมศ.4) 2.50 2.50 2.50 2.50 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4  (สมศ.5) 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.5  (สมศ.6) 4.40 4.40 4.40 4.40 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.6  (สมศ.7) 2.20 5.00 2.20 5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3  (สมศ.8) 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4  (สมศ.9) 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2  (สมศ.10) 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3  (สมศ.11) 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.5  (สมศ.12) - - - - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.6  (สมศ.13) 3.80 3.80 3.80 3.80 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.13  (สมศ.14) 3.11 3.11 3.11 3.11 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2  (สมศ.15) 4.72 4.88 4.72 4.88 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.1  (สมศ.16.1) - - - - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.2  (สมศ.16.2) 4.20 4.20 4.20 4.20 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3  (สมศ.17) 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.5.1  (สมศ.18.1) 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.5.2  (สมศ.18.1) 5.00 5.00 5.00 5.00 

ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบง่ชี ้ 4.38 4.54 4.38 4.54 
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสรมิ จุดอ่อน และแนวทางแก้ไข  และพัฒนาแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนการด าเนินการ 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตร์มแีผนกลยุทธ์ท่ีมภีารกจิครบท้ัง  4  พันธกิจ  ไดแ้ก่   

ดา้นการเรยีนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2.  คณะครุศาสตรใ์ห้โอกาสนักศึกษาในคณะที่ปฏิบัติตามจุดเด่น จุดเนน้ให้

ได้รับการยกย่อง เชิดชูให้สาธารณะไดร้ับทราบ 

แนวทางเสริม 

- 

องค์ประกอบที่ 2   

การผลติบัณฑิต 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตร ์ มีระบบและกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตรตามแนวทางท่ี

ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และด าเนินการตามระบบท่ี

ก าหนด   ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานและการประเมนิหลักสูตรเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.  คณะครุศาสตรม์ีอาจารย์วุฒิปรญิญาเอกจ านวนมาก 

3.  คณะครุศาสตร์มีบุคลากรท่ีทุ่มเทท้ังก าลังกายและก าลังใจในการท างาน  

จงึท าให้บุคลากรมีแบบอย่างในการปฏิบัติงานและการวางตัวท่ีเหมาะสม 

4.  คณะครุศาสตรม์แีผนในการประเมนิผลการจัดบรกิารดา้นต่าง ๆ ให้แก่

นักศึกษาอย่างท่ัวถึงและครบทุกด้าน  และได้น าผลการประเมินมาปรับปรุง

การบริการอย่างจรงิจังเพื่อใชใ้นการด าเนินงานบรกิารต่อไปให้ดยีิ่งขึน้ 

5.  คณะครุศาสตรม์ีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเนน้ผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ  เพื่อสง่เสรมิและพัฒนาให้ผู้เรยีนมคีวามรู้  ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

6.  คณะครุศาสตรม์รีะบบและกลไกท่ีดี  และมีประสิทธิภาพในการพัฒนา

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต  โดยมกีารสรา้งเสริม

ปัจจัยเอื้อต่าง ๆ เพื่อให้สัมฤทธิผลมากยิ่งขึน้ 

7.  คณะครุศาสตร์มกีารสง่เสรมิและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม เพื่อการประกอบวิชาชีพครูท่ีดีและมคีุณภาพ 

แนวทางเสริม 

1.  ควรมกีารสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

2.  ควรส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ 

3.  ควรให้การยกย่องเชิดชู  ประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีปฏบัิติหน้าที่ไดถู้กต้อง

ตามจรรยาบรรณ  และวิชาชีพครูพร้อมท้ังให้รางวัลเพื่อเป็นแบบอย่างและ

กระตุน้ให้บุคลากรได้ปฏบัิติตาม 

4.  คณะครุศาสตรค์วรมีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  และ

แลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างคณาจารย์  นักศึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

ให้มากขึน้  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษา 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 3   

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง  

1.  มรีะบบและกลไกการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

2.  มแีผนพัฒนานักศึกษา  และโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

3.  มรีะบบและกลไกในการด าเนินงานระบบอาจารย์ท่ีปรกึษา 

แนวทางเสริม 

- 

องค์ประกอบที่ 4   

การวิจัย 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตรส์ง่เสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย และมรีะบบ

สร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 

2.  มกีารสง่เสริมให้บุคลากรเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รวมท้ังแนว

ทางการส่งเสรมิการจดสทิธิบัตร 

3.  คณะครศุาสตรไ์ดร้ับเงินสนับสนุนงานวิจัยจ านวนมาก 

แนวทางเสริม 

1.  สง่เสริมให้อาจารย์ด าเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการเรียน 

การสอนและสร้างองค์ความรู้ 

2.  ควรสนับสนุน  สง่เสริมให้อาจารย์คณะครุศาสตรทุ์กคนไดด้ าเนิน 

การวิจัย 

องค์ประกอบที่ 5 

การบริการวชิาการแก่สังคม 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตร์มแีผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม  มกีารจัดท าแผน

เชื่อมโยงและบูรณาการการบรกิารทางวิชาการสังคมกับการเรยีนการสอน

หรอืการวิจัยหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.  คณะครุศาสตรม์แีผนการให้บรกิารวิชาการแก่สังคมและสรา้งความ

รว่มมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.  คณะครุศาสตรม์ีการจัดโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็ง 

ของชุมชนหรือองค์กรและมีกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.  นักศึกษาคณะครุศาสตรไ์ดร้ับการปลูกฝังในดา้นการอนุรักษ์  

เอกลักษณ์ความเป็นไทย  สอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีเป็นจุดเนน้ จุดเดน่

ของคณะฯ   คือ  “ใฝรู่ ้สู้งาน มจีิตวิญญาณครู” อันเป็นการสร้างประโยชน ์

และคุณคา่ให้แก่ตนเอง ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคมท่ียั่งยืนต่อไป 

แนวทางเสริม 

- 

องค์ประกอบที่ 6 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตร์มรีะบบและกลไกในการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  และได้รับความสนใจรว่มกิจกรรมและสรา้ง

เครอืข่ายการจัดการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณากับวิชาชีพครู

รว่มกับหน่วยงานภายนอกจนได้รับผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ 

2.  คณะครุศาสตรม์ีการด าเนินกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม  เพื่อพัฒนา
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องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ความรูแ้ละสง่เสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน  โดยมีการรว่มมอืกับ

หน่วยงานภาคนอกในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนา  อนุรักษ์  และ 

การสบืทอดด้านศิลปวัฒนธรรม  และมผีลการพัฒนานักศึกษาจนเป็นท่ี

ประจักษ์ 

3.  คณะครุศาสตรม์ีการพัฒนาทั้งดา้นบุคลากร  อาคารสถานท่ี  วัสดุ

อุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความสุนทรยีภาพเหมาะแก่การเรียนรู้และสรา้งเสริม

คุณค่าทางดา้นศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

แนวทางเสริม 

-  

องค์ประกอบที่ 7 

การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง  

1.  ผู้บรหิารคณะครุศาสตรม์กีารก ากับ  ติดตามผลการน านโยบาย  และ

แผนกลยุทธ์ไปสูก่ารปฏิบัติตามภารกจิของสถาบันอย่างครบถ้วน  โดยยึด

หลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมอืในการบริหารงาน 

2.  คณะครุศาสตรม์ีการแลกเปล่ียนเรยีนรูค้วามรู้  ทักษะประสบการณ์ 

ตรง  เผยแพร่ไปสู่บุคลากรเปา้หมาย  ท่ีสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ 

3.  คณะครุศาสตรม์ีฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจครอบคลุมด้านการเรยีน

การสอน  การวิจัย  การบรหิารจัดการและการเงิน 

4.  คณะครุศาสตร์ได้แตง่ต้ังคณะท างานแผนบรหิารความเสี่ยง   

มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและติดตามการด าเนิน 

การตามแผน 

แนวทางเสริม 

1.  มกีารตดิตาม  ประเมนิผลการปฏบัิติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บรหิารอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  เพื่อน าไปสู่การพัฒนานโยบาย 

การปฏิบัติภารกจิของสถาบัน 

2.  ควรมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ ทักษะประสบการณ์ตรงไปสูห่น่วยงาน 

หรอืสถาบันอย่างสม่ าเสมอ 

3.  วิเคราะห์  ประเมนิและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  หรืออย่างน้อยปีละ  

1  ครัง้  เพื่อน าเสนอต่อสภาสถาบันรับทราบ  และน าข้อเสนอแนะมาใชใ้น

การปรับแผน  วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

องค์ประกอบที่ 8 

การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง   

1.  คณะครุศาสตรม์กีารจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจน  ท้ังงบประมาณ

แผ่นดนิและเงินรายได้และมีแผนปฏบัิติงานประจ าปี  

2.  คณะครุศาสตรม์ีการแสวงหางบประมาณจากแหลง่อ่ืนท่ีนอกเหนือจาก

งบประมาณแผ่นดนิเงินงบวิจัย 

3.  คณะครุศาสตร ์มีระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน 

แนวทางเสริม 

1.  ควรมกีารประเมนิและตดิตามการใชง้บประมาณอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 9 

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตรม์รีะบบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี

สอดคลอ้งกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย  มกีารก าหนดตัวบ่งชีท่ี้

เป็นอัตลักษณ์ของคณะ 

แนวทางเสริม 

- 

องค์ประกอบที่  10 

องค์ประกอบตามนโยบาย

สถานศึกษา  3  ด ี (3  D) 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตรม์ีระบบ กลไกส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย

สถานศึกษา  3  ด ี (3D) อย่างชัดเจน และด าเนินการได้อย่างครบถ้วน 

2.  คณะครุศาสตรไ์ดจ้ัดและเข้ารว่มกิจกรรมโครงการนโยบายสถานศึกษา 

3 ดี (3D) ครบท้ัง 3 ดา้น 

แนวทางเสริม 

- 

องค์ประกอบที่  11 

การด าเนินงานเพื่อบรรลุถึง 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตรเ์ป็นคณะที่ให้โอกาสและสง่เสรมิการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางเสริม 

- 
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ตาราง ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

          ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

   =  บรรล ุ

  = ไม่บรรล ุ

คะแนนการ

ประเมนิตาม  

เกณฑ์ สกอ. 

(36 ตัวบ่งชี้) 

คะแนนการ

ประเมนิ 

ตามเกณฑ์  

มรสน. 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง       ผลลัพธ์ 

 (%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 8 ข้อ 8 ข้อ  5.00 5.00  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 

(สมศ.16.1) 
- ข้อ - ข้อ - - -  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2.2 

(สมศ.16.2) 
4.20  4.20   4.20 4.20  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 

(สมศ.17) 
5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 

 

ร้อยละ  30 19x100 ร้อยละ 41.76 

 

5.00 5.00  

45.50 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 

 

ร้อยละ  50 20x100 ร้อยละ 43.96 
 

3.66 3.66  

45.50 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.9 

(สมศ.1) 
ร้อยละ  90 ร้อยละ 93.76  4.69 4.69  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.10 

(สมศ.2) 
 4  4.20  4.20 4.20  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.11 

(สมศ.3) 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 53.52  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.12 

(สมศ.4) 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 25  2.50 2.50  
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ตาราง ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

          ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

   =  บรรล ุ

  = ไม่บรรล ุ

คะแนนการ

ประเมนิตาม  

เกณฑ์ สกอ. 

(36 ตัวบ่งชี้) 

คะแนนการ

ประเมิน 

ตามเกณฑ์  

มรสน. 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง       ผลลัพธ์ 

 (%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.13 
(สมศ.14) 

 5  3.76  3.11 3.11  

องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการพัฒนานักศกึษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 5 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3  

25,000  บาท/คน 

 

780,000  

17,528.09  บาท/

คน 
 3.51 3.51  

44.50 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.4 

(สมศ.5) 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 18.68  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.5 

(สมศ.6) 
ร้อยละ 15 ร้อยละ 17.58  4.40 4.40  

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.6 

(สมศ.7) 
ร้อยละ 5 ร้อยละ 10.99  2.20 5.00  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 

(สมศ.6) 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 37.50  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 

(สมศ.9) 
5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.5.1 

(สมศ.18.1) 
5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.5.2 

(สมศ.18.2) 
5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1        5 ข้อ                   6 ข้อ  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.2        5 ข้อ                   5 ข้อ  5.00 5.00  
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ตาราง ป.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

 =  บรรลุ 

   = ไม่บรรล ุ

คะแนนการ

ประเมนิตาม  

เกณฑ์ สกอ. 

(36 ตัวบ่งชี้) 

คะแนนการ

ประเมนิ 

ตามเกณฑ์  

มรสน. 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.3              5 ข้อ                         5 ข้อ           5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 7 ข้อ                          7 ข้อ           5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2 5 ข้อ                          5 ข้อ           5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.3 5 ข้อ                          5 ขอ้           5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.4 6 ข้อ                          6 ข้อ           5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.5 
(สมศ.12) 

- ข้อ - ข้อ 
          

- -  

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.6 
(สมศ.13) 

 3.80  3.80 
          

3.80 3.80  

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 8.1 7 ข้อ     7 ข้อ  5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 9 ข้อ    9 ข้อ  5.00 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 9.2  
(สมศ.15) 

4.51  คะแนน 4.88  คะแนน  4.88 4.88  

องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบนโยบายรัฐบาลสถานศึกษา 3 ด ี(3 D)  

ตัวบ่งชีท้ี่ 10.1 5 ข้อ                         5 ข้อ            5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 10.2 3 ด้าน                         3 ด้าน            5.00  

องค์ประกอบที่ 11 การด าเนินงานเพื่อบรรลุถึงอัตลักษณแ์ละเอกลักษณ์ของมหาวทิยาลยั 

ตัวบ่งชีท้ี่ 11.1 5 ข้อ                        5 ข้อ            5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 11.2 5 ข้อ                        5 ข้อ            5.00  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี้ทุกองคป์ระกอบ 4.88 4.76  
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คะแนนประเมนิตามเกณฑ์ สกอ. ( 36 ตัวบ่งชี้ ) 169.88  / 36 =  4.72 การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์มผีล 

การด าเนินงานอยูใ่นระดับ  ดีมาก 

      คะแนนประเมนิตามเกณฑ์ มรสน. (45  ตัวบ่งชี้) 213.80  / 45  =  4.75  การด าเนนิงานของคณะครุศาสตร์   

      มผีลการด าเนนิงานอยูใ่นระดับ  ดีมาก 

 

     หมายเหต ุ   ผลการประเมิน   0.00 - 1.50   การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งดว่น   

                 1.51 - 2.50   การด าเนนิงานต้องปรับปรุง 

    2.51 - 3.50   การด าเนนิงานระดับพอใช ้  

3.51 - 4.50   การด าเนนิงานได้คุณภาพในระดับดี 

                    4.51 - 5.00   การด าเนนิงานระดับดีมาก 
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ตาราง ป.2  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  

 

หมายเหตุ : 
  1.  ตัวบ่งช้ีท่ี 7.5 (สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 12) คณะไมต่อ้งประเมิน 
 2.  การค านวณตารางของ  สกอ.  (สกอ. + สมศ.14 ตัวบ่งช้ี)  คือ  ตัวบ่งช้ีของสกอ. 23  ตัวบ่งช้ี + ตัวบ่งช้ี   

           ของ  สมศ.14  ตัวบ่งช้ี และ ไมน่ าตัวบ่งช้ีดังตอ่ไปน้ีมาค านวณ คือ ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2  (สมศ.15) ,1.2.1  

           (สมศ16.1), 1.2.2 (สมศ.16.2), 1.3 (สมศ.17) , 5.5.1 (สมศ.18.1) และ ตัวบ่งช้ี 5.5.2 (สมศ.18.2)         

    3.  การค านวณตารางของ มรสน. คือ ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี + ตัวบ่งช้ีของสมศ. 20 ตัวบ่งช้ี + 4 ตัวบ่งช้ี 

           คือ องค์ประกอบท่ี 10 (2 ตัวบ่งช้ี) และ องค์ประกอบท่ี 11 (2 ตัวบ่งช้ี)     

 

 

 

 

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี ่

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้อง 

                 ปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51  – 2.50 การด าเนินงานต้อง 

                 ปรับปรุง 

2.51  – 3.50 การด าเนินงานระดับ 

                  พอใช้ 

3.51  – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51  – 5.00 การด าเนินงานระดับด ี

                  มาก 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
 

รวม 

 

สกอ.  

(36ตัวบ่งชี)้ 
มรสน. สกอ.  

(36ตัวบ่งชี)้ 
มรสน. สกอ.  

(36ตัวบ่งชี)้ 
มรสน. สกอ.  

(36ตัวบ่งชี)้ 
มรสน. สกอ.  

(36ตัวบ่งชี)้ 
มรสน. 

1 - - 5.00 5.00 - 3.07 5.00 4.73 ดีมาก ดีมาก 

2 4.55 4.55 5.00 5.00 4.09 4.09 4.47 4.47 ดี ดี 

3 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

4 3.51 3.51 5.00 5.00 4.80 4.80 4.65 4.65 ดีมาก ดีมาก 

5 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

6 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

7 - - 5.00 5.00 3.80 3.80 4.76 4.76 ดีมาก ดีมาก 

8 - - 5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

9 - - 5.00 5.00 - 4.88 5.00 4.94 ดีมาก ดีมาก 

10 - - - 5.00 - 5.00 - 5.00 - ดีมาก 

11 - - - 5.00 - - - 5.00 - ดีมาก 

เฉล่ียรวม 

ทุกตัวบ่งช้ี 
4.29 4.29 5.00 5.00 4.48 4.59 4.88 4.76 ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมนิ ด ี ด ี ดมีาก ดมีาก ด ี ดมีาก ดมีาก ดมีาก 
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ตาราง ป.3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษา  

 
มาตรฐาน 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
 

0.00 - 1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง  

                   เร่งด่วน 

1.51 - 2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 - 3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้       

3.51 - 4.50   การด าเนินงานระดับด ี

4.51 - 5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
 

รวม 

 
สกอ.  

(36ตัวบ่งช้ี) 
มรสน. สกอ.  

(36ตัวบ่งช้ี) 
มรสน. สกอ.  

(36ตัวบ่งช้ี) 
มรสน. สกอ.  

(36ตัวบ่งช้ี) 
มรสน. สกอ.  

(36ตัวบ่งช้ี) 
มรสน. 

1. มาตรฐานด้าน 

    คุณภาพบัณฑิต 
- - - - 4.28 4.28 4.28 4.28 ด ี ด ี

2. มาตรฐานด้านการบรหิาร 

   จัดการ 

    ก.มาตรฐานด้าน 

      ธรรมาภิบาลของ 

      การบรหิาร 

 

- 

 

- 

 

5.00 

 

5.00 

 

3.80 

 

4.40 

 

4.85 

 

4.89 

 

ดีมาก 

 

ดีมาก 

    ข. มาตรฐานด้าน 

       พันธกิจของการบรหิาร 
4.29 4.29 5.00 5.00 4.63 4.72 4.74 4.76 ดีมาก ดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการ 

    สรา้งและพัฒนา 

    สังคมฐานความรู้ 

    และสังคมแหง่การเรียนรู้ 

- - 5.00 5.00 4.80 4.80 4.88 4.90 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกมาตรฐาน 
4.29 4.29 5.00 5.00 4.48 4.59 4.88 4.76 ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมนิ ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

 

หมายเหตุ : 

  1.  ตัวบ่งช้ีท่ี 7.5 (สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 12) คณะไมต่อ้งประเมิน 
 2.  การค านวณตารางของ  สกอ.  (สกอ. + สมศ.14 ตัวบ่งช้ี)  คือ  ตัวบ่งช้ีของสกอ. 23  ตัวบ่งช้ี + ตัวบ่งช้ี   

           ของ  สมศ.14  ตัวบ่งช้ี และ ไมน่ าตัวบ่งช้ีดังตอ่ไปน้ีมาค านวณ คือ ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2  (สมศ.15) ,1.2.1  

           (สมศ16.1), 1.2.2 (สมศ.16.2), 1.3 (สมศ.17) , 5.5.1 (สมศ.18.1) และ ตัวบ่งช้ี 5.5.2 (สมศ.18.2)         

    3.  การค านวณตารางของ มรสน. คือ ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี + ตัวบ่งช้ีของสมศ. 20 ตัวบ่งช้ี + 4 ตัวบ่งช้ี 

           คือ องค์ประกอบท่ี 10 (2 ตัวบ่งช้ี) และ องค์ประกอบท่ี 11 (2 ตัวบ่งช้ี)     
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ตาราง ป.4  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบรหิารจัดการ 

 
มุมมองด้านบริหาร

จัดการ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
 

0.00 - 1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

                  เร่งด่วน 

1.51 - 2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 - 3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้       

3.51 - 4.50   การด าเนินงานระดับด ี

4.51 - 5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
ปัจจัยน าเข้า 

 
กระบวนการ 

 
ผลผลิต 

 
รวม 

 
สกอ.  

(36ตัวบ่งช้ี) 
มรสน. สกอ.  

(36ตัวบ่งช้ี) 
มรสน. สกอ.  

(36ตัวบ่งช้ี) 
มรสน. สกอ.  

(36ตัวบ่งช้ี) 
มรสน. สกอ.  

(36ตัวบ่งช้ี) 
มรสน. 

1. ด้านนักศกึษาและ 

    ผู้มีส่วนได้เสีย  
- - 5.00 5.00 4.48 4.64 4.72 4.80 ดีมาก ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการ   

    ภายใน 
5.00 5.00 5.00 5.00 4.60 4.65 4.91 4.88 ดีมาก ดีมาก 

3.ด้านการเงิน 3.51 3.51 5.00 5.00 - - 4.26 4.26 ด ี ด ี

4.ด้านบุคลากร 

   การเรียนรู้และ 

   นวัตกรรม 

4.33 4.33 5.00 5.00 4.38 4.38 4.52 4.52 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกด้าน 
4.29 4.29 5.00 5.00 4.48 4.59 4.88 4.76 ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมนิ ดี ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก  

 

หมายเหตุ : 

  1.  ตัวบ่งช้ีท่ี 7.5 (สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 12) คณะไมต่อ้งประเมิน 
 2.  การค านวณตารางของ  สกอ.  (สกอ. + สมศ.14 ตัวบ่งช้ี)  คือ  ตัวบ่งช้ีของสกอ. 23  ตัวบ่งช้ี + ตัวบ่งช้ี   

           ของ  สมศ.14  ตัวบ่งช้ี และ ไมน่ าตัวบ่งชีด้ังตอ่ไปน้ีมาค านวณ คือ ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2  (สมศ.15) ,1.2.1  

           (สมศ16.1), 1.2.2 (สมศ.16.2), 1.3 (สมศ.17) , 5.5.1 (สมศ.18.1) และ ตัวบ่งช้ี 5.5.2 (สมศ.18.2)         

    3.  การค านวณตารางของ มรสน. คือ ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี + ตัวบ่งช้ีของสมศ. 20 ตัวบ่งช้ี + 4 ตัวบ่งช้ี 

           คือ องค์ประกอบท่ี 10 (2 ตัวบ่งช้ี) และ องค์ประกอบท่ี 11 (2 ตัวบ่งช้ี)     
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ตาราง ป.5  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  

 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
0.00 – 1.50   การด าเนินงานต้อง   

                  ปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51  – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51  – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51  – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 

4.51  – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
 

รวม 

 
สกอ.  

(36ตัวบง่ชี)้ 
มรสน. 

สกอ.  

(36ตัวบง่ชี)้ 
มรสน. 

สกอ.  

(36ตัวบง่ชี)้ 
มรสน. 

สกอ.  

(36ตัวบง่ชี)้ 
มรสน. 

สกอ.  

(36ตัวบง่ชี)้ 
มรสน. 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 

1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

2) ด้านวิชาการ 4.33 4.33 5.00 5.00 3.13 3.13 4.47 4.47 ด ี ด ี

3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

4) ด้านการบรหิาร

จัดการ 
- - 5.00 5.00 3.80 4.58 4.83 4.82 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

ของมาตรฐานที่ 1 
4.55 4.55 5.00 5.00 3.47 4.33 4.71 4.73 ดีมาก ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศกึษา 

1) ด้านการผลิต

บัณฑิต 
- - 5.00 5.00 4.28 4.28 4.55 4.64 ดีมาก ดีมาก 

2) ด้านการวิจัย 3.51 3.51 5.00 5.00 4.80 4.80 4.65 4.65 ดีมาก ดีมาก 

3) ด้านการให้บรกิาร 

   ทางวิชาการแก่

สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

4) ด้านการท านุบ ารุง 

    ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

ของมาตรฐานที่ 2 
3.51 3.51 5.00 5.00 4.65 4.70 4.73 4.77 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

ของทุกมาตรฐาน 
4.29 4.29 5.00 5.00 4.48 4.59 4.88 4.76 ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมนิ ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

 

หมายเหตุ : 
  1.  ตัวบ่งช้ีท่ี 7.5 (สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 12) คณะไมต่อ้งประเมิน 
 2.  การค านวณตารางของ  สกอ.  (สกอ. + สมศ.14 ตัวบ่งช้ี)  คือ  ตัวบ่งช้ีของสกอ. 23  ตัวบ่งช้ี + ตัวบ่งช้ี   

           ของ  สมศ.14  ตัวบ่งช้ี และ ไมน่ าตัวบ่งช้ีดังตอ่ไปน้ีมาค านวณ คือ ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2  (สมศ.15) ,1.2.1  

           (สมศ16.1), 1.2.2 (สมศ.16.2), 1.3 (สมศ.17) , 5.5.1 (สมศ.18.1) และ ตัวบ่งช้ี 5.5.2 (สมศ.18.2)         

    3.  การค านวณตารางของ มรสน. คือ ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี + ตัวบ่งช้ีของสมศ. 20 ตัวบ่งช้ี + 4 ตัวบ่งช้ี 

           คือ องค์ประกอบท่ี 10 (2 ตัวบ่งช้ี) และ องค์ประกอบท่ี 11 (2 ตัวบ่งช้ี)     
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