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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
     วาระที่  5.2  พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบัน และกอง ประจ าปีการศึกษา  2560 

  
ความเป็นมา 

     ด้วยในปีการศึกษา   2560  มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการตรวจประเมินภายในระดับหลักสูตร ในระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2561  ระดับคณะ ส านัก 
สถาบัน และกอง  ในเดือนกรกฎาคม 2561  โดยผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. หรือมีความเชี่ยวชาญด้าน  
การประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งคณะกรรมการได้แจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามายังหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ส านัก ฯได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   
จึงขอน าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ครั้งที่ 7/2561  วันที่ 14 สิงหาคม  2561 โดยมีมติท่ีประชุม  รายละเอียดในหน้า  14-
18,19-23   และรายละเอียดผลการประเมิน  รายการดังตาราง 
 

รายการ หน้า 

ตาราง 5.5-1  แสดงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  2557-2560   (สัดส่วน,จ านวน,ร้อยละ) 1 

แผนภูมิ 5.5-1 แสดงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  2557-2560 1 
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ตาราง 5.5-4 แสดงผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับมหาวิทยาลัย)  ปีการศึกษา  2557-2560 9 

แผนภูมิ 5.5-2 แสดงผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับมหาวิทยาลัย)  ปีการศึกษา  2557-2560 9 
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หน่วยงาน หน้า หน่วยงาน หน้า 
1. สรุปรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  2560   14-18 

2. สรุปรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา  2560   19-21 

3. สรุปรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ระดับส านัก สถาบัน และกอง ปีการศึกษา  2560   22-23 

4. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา  2560 * 24-38 
5. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพ ระดับส านัก สถาบัน และกอง ปีการศึกษา  2560 * 39-54 
6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2557-2560* 
  6.1)  คณะครุศาสตร ์ 55-57   6.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 58-60 
  6.3)  คณะวิทยาการจัดการ 61-62   6.4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 63-64 
  6.5)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 65-66   6.6) มรภ.ก าแพงเพชร แม่สอด 67-68 
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  ประจ าปีการศึกษา  2557-2560 (ตาราง 5.5-7)* 
  7.1)  คณะครุศาสตร ์ 69-73   7.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 69-73 
  7.3) คณะวิทยาการจัดการ   7.4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  7.5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   7.6) มรภ.ก าแพงเพชร แม่สอด 
8. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก สถาบัน และกอง ปีการศึกษา 2559-2560  (ตาราง 5.5-8)* 
8.1) ส านักงานอธิการบดี 74-78   8.2) ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 74-78 

 
 
 

หมายเหตุ   * ข้อ 4-8 น าเสนอขอ้มูล
เพ่ิมเติมผ่านไฟล์ดิจิตอล (word) 

 8.1.1) กองพัฒนานักศึกษา   8.3) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 8.1.2) กองนโนบายและวางแผน   8.4) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 8.1.3) กองกลาง   8.5) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8.6) ส านักประกันคุณภาพการศึกษา   8.7) บัณฑิตวิทยาลัย 
8.8) ส านักบริการวิชาการและจดัหารายได ้  

ประเด็นพิจารณา   
พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบัน และกอง ประจ าปีการศึกษา  2560   
มติที่ประชุม 
 ให้พิจารณาหลักสูตรภาษาจีนที่สังกัดคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพน้อย สืบเนื่องมาจากคุณวุฒิและ

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  ทั้งนี้ให้พิจารณาปรับปรุงสูตร โดยบูรณาการและจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้มีวุฒิการศึกษา 2 ปริญญา   พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรภาษาจีน (ครุ
ศาสตร์บัณฑิต)  และภาษาจีน (ศิลปะศาสตรบัณฑิต)  โดยบรูณาการการจัดการเรียนการสอน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นหลักสูตรที่มีได้รับปริญญา 2 ใบ 
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ตาราง 5.5-1 แสดงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  2557-2560 (สัดส่วน,จ านวน,ร้อยละ) 

รายการ ปีการศึกษา 2557 
(จ านวนหลักสูตร/ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 2558 
(จ านวนหลักสูตร/ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 2559  
(จ านวนหลักสูตร/ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 2560 
(จ านวนหลักสูตร/ร้อยละ) 

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร จ าแนกรายตัวบ่งชี้ 
ศึกษาเพ่ิมเติมได้โดยแสกน 
QR Code 

 

1. หลักสูตรที่ไมไ่ดม้าตรฐาน 2 (4.26) 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

การจัดการโลจิสติกส์ 

0 0 0 

2. หลักสูตรที่มีระดับคณุภาพน้อย 4  (8.51) 1 (2.08) 0 0 
3. หลักสูตรที่มีระดับคณุภาพปานกลาง 39  (82.98) 29 (60.42) 18 (36.00 %) 6 (12.00) 
4. หลักสูตรที่มีระดับคณุภาพด ี 2  (4.26) 18 (37.50) 32 (64.00 %) 44 (88.00) 
5. หลักสูตรที่มีระดับคณุภาพดีมาก 0 0 0 0 

รวม 47 หลักสูตร 48 หลักสูตร 50 หลักสูตร 50 หลักสูตร 
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ไม่ได้มาตรฐาน ระดบัคณุภาพน้อย ระดบัคณุภาพปานกลาง ระดบัคณุภาพดี ระดบัคณุภาพดีมาก จ านวนหลกัสตูรทัง้หมด

แผนภูมิ 5.5-1 แสดงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  2557-2560  

2557 2558 2559 2560

จ านวนหลกัสตูรทัง้หมด
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ตาราง 5.5-2  แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา  2557-2560 (ไม่ได้คุณภาพ ,น้อย, ปานกลาง,ดี และดมีาก) 

หน่วยงาน/ 
ปีการศึกษา 

ระดับคุณภาพ รวมหลักสูตร 
0 (ไม่ได้คุณภาพ) น้อย ปานกลาง ดี 

ครุศาสตร์ 
2557 

 
จ านวน 1 หลักสูตร 
คือ คณิตศาสตร์ 
เนื่องจากอาจารย์
ประจ าหลักสตูรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

จ านวน 1 หลักสูตร คือ 
บริหารการศึกษา (ป.เอก)   

จ านวน 12 หลักสูตร คือ  สังคมศกึษา 
ภาษาไทย ภาษาจีน วิทยาศาสตรท์ั่วไป       
พลศึกษา คอมพิวเตอรศ์ึกษา การศึกษาปฐมวัย 
บริหารการศึกษา (ป.โท) ภาษาอังกฤษ 
ประถมศึกษา  ยุทธศาสตร์การบรหิารและ  
การพัฒนา (ป.เอก) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู 

-  
14 

2558 
 

- - จ านวน 9 หลักสูตร คือ สังคมศึกษา 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาจีน วิทยาศาสตร์
ทั่วไป พลศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา การศึกษา
ปฐมวัย บริหารการศึกษา (ป.โท) 

จ านวน 5 หลักสูตร คือ ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา 
บริหารการศึกษา (ป.เอก)  ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา (ป.เอก) และประกาศนยีบตัรวิชาชีพคร ู

 
14 

2559 
 

- - จ านวน 3 หลักสูตร คือ  ภาษาจีน และ บริหาร
การศึกษา ป.โท  และ (ป.เอก) 

จ านวน 11 หลักสูตร   คือ  สังคมศึกษา คณิตศาสตร์  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป   พลศึกษา  
คอมพิวเตอร์ศึกษา ประถมศึกษา  การศึกษาปฐมวัย 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู  และยทุธศาสตร์การบรหิารและ
การพัฒนา (ป.เอก) 

 
14 

2560 
 

- - จ านวน 1 หลักสูตร คือ  ภาษาจีน จ านวน 13 หลักสูตร  คือ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  สังคมศึกษา  พลศึกษา  
คอมพิวเตอร์ศึกษา ประถมศึกษา  การศึกษาปฐมวัย และ

 
14 



3 
 

หน่วยงาน/ 
ปีการศึกษา 

ระดับคุณภาพ รวมหลักสูตร 
0 (ไม่ได้คุณภาพ) น้อย ปานกลาง ดี 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู บริหารการศึกษา ป.โท  และ 
(ป.เอก)และยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา (ป.เอก)  
 
 

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
2557 

 
- จ านวน 1 หลักสูตร คือ  

สารสนเทศภมูิศาสตร ์
จ านวน 10 หลักสูตร คือ  ภาษาองักฤษ 
นิติศาสตร์ การพัฒนาสังคม วิจิตรศิลป์และ
ประยุกตศ์ิลป์  ภาษาไทย บรรณารักษ์ศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ดนตรศีึกษา รัฐ
ประศาสนศาสตร์ (ป.โท)  รัฐประศาสนศาสตร์  
และภาษาจีน 

- 11 
 

2558 
 

- จ านวน 1 หลักสูตร คือ 
ภาษาอังกฤษ 

จ านวน 8 หลักสูตร คือ นิติศาสตร ์การพัฒนา
สังคม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  ภาษาไทย 
สารสนเทศภมูิศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ดนตรีศึกษา รฐัประศาสน
ศาสตร์ (ป.โท) 

จ านวน 2 หลักสูตร คือ รัฐประศาสนศาสตร์  ภาษาจีน 
 

11 

2559 
 

- - จ านวน 7 หลักสูตร คือ การพัฒนาสังคม  
นิติศาสตร์  วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ (ป.โท) 

จ านวน 4 หลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตร ์
บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร์   
สารสนเทศภมูิศาสตร์ และ ดนตรศีึกษา 
 

11 

2560 
 

- - จ านวน 3 หลักสูตร  คือ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และดนตรีศึกษา 

 
จ านวน 8 หลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตร์  
  บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์  
สารสนเทศภมูิศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) 

 
11 



4 
 

หน่วยงาน/ 
ปีการศึกษา 

ระดับคุณภาพ รวมหลักสูตร 
0 (ไม่ได้คุณภาพ) น้อย ปานกลาง ดี 

การพัฒนาสังคม  นิติศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  
และ ภาษาไทย   
 
 
 

วิทยาการจัดการ 
2557 

 
- - จ านวน 6  หลักสูตร คือ  การเงินและการ

ธนาคาร การบญัชี การตลาด เศรษฐศาสตร์
การเงินการคลัง การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
และ นิเทศศาสตร ์

จ านวน 2 หลักสูตร คือ  การจัดการทั่วไป และ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

8 

2558 
 

- - จ านวน 2 หลักสูตร คือ การเงินและการ
ธนาคาร การบญัช ี

จ านวน 6 หลักสูตร คือ การจัดการทั่วไป การตลาด 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ เศรษฐศาสตรก์ารเงินการคลัง การ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม นิเทศศาสตร ์

8 

2559 - - จ านวน 1 หลักสูตร คือ การเงินและการ
ธนาคาร 

จ านวน 7 หลักสูตร คือ การจัดการทั่วไป การตลาด  
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  เศรษฐศาสตรก์ารเงินการคลัง       
การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม  และนิเทศศาสตร ์

 
8  

2560 - - - จ านวน 8 หลักสูตร คือ การจัดการทั่วไป การตลาด  
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  การเงินและการธนาคาร  
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง การบัญชี การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม และนเิทศศาสตร ์

8 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
2557 

 
- จ านวน 1 หลักสูตร คือ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ   
จ านวน 8 หลักสูตร คือ  ฟิสิกส์  
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
วิทยาการคอมพิวเตอร์  

- 9 
 



5 
 

หน่วยงาน/ 
ปีการศึกษา 

ระดับคุณภาพ รวมหลักสูตร 
0 (ไม่ได้คุณภาพ) น้อย ปานกลาง ดี 

ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร เคมี คณิตศาสตร์  และสาธารณสุข
ศาสตร ์

2558 - - ปีการศึกษา   
จ านวน 5 หลักสูตร คือ ฟิสิกส์ ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
จ านวน 4 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร เคมี คณิตศาสตร  สาธารณสุขศาสตร ์

 
9 

2559 - - จ านวน 5  หลักสูตร คือ ฟิสิกส์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ชีววิทยา วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
และเคมี (ค.บ.)  เนื่องจากเป็นหลกัสูตรเปิด
ใหม่ปีการศึกษา  2559   

จ านวน  5 หลักสูตร คือ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  เคมี  (วทบ.)  คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และสาธารณสุขศาสตร ์

 
10 

2560 - - - จ านวน  10 หลักสูตร คือ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร  เคมี  (วทบ.)  วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์  สาธารณสุขศาสตร์  
ฟิสิกส์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และเคมี (ค.บ.)  เนื่องจากเป็นหลักสูตรเปิด
ใหม่ปีการศึกษา  2559  

 
10 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2557 จ านวน 1 หลักสูตร 

คือ  เทคโนโลยีการ
จัดการโลจสิติกส์ 
เนื่องจากอาจารย์
ประจ าหลักสตูรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

จ านวน 1 หลักสูตร คือ  
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์

จ านวน 3 หลักสูตร คือ  เทคโนโลยีไฟฟ้า 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
พลังงาน 

- 5 



6 
 

หน่วยงาน/ 
ปีการศึกษา 

ระดับคุณภาพ รวมหลักสูตร 
0 (ไม่ได้คุณภาพ) น้อย ปานกลาง ดี 

2558 - - จ านวน 5 หลักสูตร คือ เทคโนโลยีไฟฟ้า 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการ
จัดการโลจสิติกส์ เทคโนโลยีพลังงาน 
เทคโนโลยีก่อสร้าง 

จ านวน 1 หลักสูตร คือ เทคโนโลยีออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์

6 

2559 - - จ านวน 2 หลักสูตร  คือ  อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีก่อสร้าง 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่จัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2559 

จ านวน 5 หลักสูตร  คือ เทคโนโลยีไฟฟ้า   
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การจดัการโลจสิติกส์  และเทคโนโลยี
พลังงาน 

7 

2560 - - จ านวน 2 หลักสูตร  คือ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นหลักสตูรใหม่จดัการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 

จ านวน 5 หลักสูตร  คือ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า   
เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ การจดัการโลจสิติกส์  และเทคโนโลยีพลังงาน 

7 

มรภ.กพ.แม่สอด* 
2557 

 
จ านวน 1 หลักสูตร 
คือ  เทคโนโลยีการ
จัดการโลจสิติกส์* 
เนื่องจากอาจารย์
ประจ าหลักสตูรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 
-   

จ านวน 3 หลักสูตร คือ  การบัญช*ี เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์* และรัฐประศาสนศาสตร์* 

จ านวน 2 หลักสูตร คือ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ* และการ
จัดการทั่วไป* 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2557 ตรวจประเมินแยกออกจาก
หลักสตูรที่มี มคอ.2 ร่วม เนื่องจากจะน าผลไป
ประกอบการจดัการศึกษานอกท่ีตัง้  

 
6  

2558 - - จ านวน 2 หลักสูตร คือ การบัญชี * 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์* 

จ านวน 4 หลักสูตร คือ การจัดการทั่วไป* คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ* รัฐประศาสนศาสตร์* และเทคโนโลยีการจดัการโล
จิสติกส์* 

 
6 

2559 - - จ านวน 1 หลักสูตร คือ  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์* 

จ านวน 5 หลักสูตร คือ การบัญชี * การจัดการทั่วไป* 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ* รัฐประศาสนศาสตร์* และการ
จัดการโลจสิติกส์* 

 
6 



7 
 

หน่วยงาน/ 
ปีการศึกษา 

ระดับคุณภาพ รวมหลักสูตร 
0 (ไม่ได้คุณภาพ) น้อย ปานกลาง ดี 

2560 - - จ านวน 2 หลักสูตร  คือ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์* และ คอมพิวเตอร์ธรุกิจ* 

จ านวน 4 หลักสูตร คือ การบัญชี * การจัดการทั่วไป*  
รัฐประศาสนศาสตร์* และการจัดการโลจิสติกส์* 

6 

2557 2 (4.26) 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการ
จัดการโลจสิติกส์ 
เนื่องจากอาจารย์
ประจ าหลักสตูรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

4  (8.51)  
บริหารศึกษา (ป.เอก) 
สารสนเทศภมูิศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ เทคโนโลยีการ
ออกแบบและพัฒนา 

39  (82.98) 2  (4.26) 47 

2558 - 1 (2.08 %) 
ภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์ ฯ 

29 (60.42 %) 18 (37.50 %) 48 

2559 - - 18 (36.00 %) 32 (64.00 %) 50 
2560 - - 6 (12.00 %) 44 (88.00 %) 

 
50 
 

 
หมายเหตุ     *  เป็นหลักสูตรที่จดัการเรียนการสอนที่มรภ.ก าแพงเพชร แม่สอด ใช้มคอ. 2 ร่วมกับ มรภ.กพ. 
   
              
ผลการประเมินระดับหลักสูตร 0.01-2.00  ระดับคุณภาพน้อย 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง    

3.01-4.00  ระดับคุณภาพด ี  4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 
 
 
 
 



8 
 
ตาราง  5.5-3 แสดงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา  2560  (รายตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับน้อย)  
 

 



9 
 
ตาราง 5.5-4 แสดงผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับมหาวิทยาลัย)  ปีการศึกษา  2557-2560 
 

หน่วยงาน/ปีการศึกษา 2557 2558 2559  2560 

คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
คณะครุศาสตร์ 2.23 ปรับปรุง 2.96 พอใช้ 45.64/14= 3.26 พอใช้ 47.00/14= 3.26 พอใช้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.45 ปรับปรุง 2.73 พอใช้ 32.56/11=2.96 พอใช้ 34.69/11=3.15 พอใช้ 
คณะวิทยาการจัดการ 2.78 พอใช้ 3.14 พอใช้ 26.57/8 =3.32 พอใช้ 27.31/8 =3.41 พอใช้ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2.46 ปรับปรุง 3.01 พอใช้ 30.47/10 = 3.05 พอใช้ 33.06/10 = 3.31 พอใช้ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1.66 ปรับปรุง 2.84 พอใช้ 22.14/7 = 3.16 พอใช้ 22.61/7 = 3.23 พอใช้ 
มรภ.กพ. แม่สอด* 2.64 พอใช้ 3.07 พอใช้ 19.78/6 = 3.30 พอใช้ 19.78/6 = 3.30 พอใช้ 
ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม (ตบช. 1.1 ระดับมหาวทิยาลยั) 2.36* ปรับปรุง 2.86* พอใช้ 157.25/50= 3.156*  พอใช้ 164.67/50= 3.29*  พอใช้ 

หมายเหต ุ  *  ไม่นับคะแนนของ มรภ.กพ.แม่สอด  เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ใช้ มคอ. 2 ร่วมกบั  มรภ.กพ. 

 

2.23

2.45

2.78

2.46

1.66

2.64

2.36

2.96

2.73

3.14

3.01

2.84

3.07

2.86

3.26

2.96

3.32

3.05

3.16

3.30

3.16

3.26

3.15

3.41

3.31

3.23

3.30

3.29

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์ ฯ

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี ฯ

แม่สอด*

(ตบช. 1.1 ระดับมหาวิทยาลัย)*

แผนภูมิ 5.5-2 แสดงผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับมหาวิทยาลัย)  ปีการศึกษา  2557-2560

2560 คะแนน 2559 คะแนน 2558 คะแนน 2557 คะแนน
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ตาราง 5.5-5  แสดงผลการบริหารงานของคณะ (ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับมหาวิทยาลัย)  ปีการศึกษา  2557-2560 
 

หน
่วย

งา
น 

 
ปีก

าร
ศึก

ษา
 ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ ฯ เทคโนโลยี ฯ มรภ.กพ. แม่สอด ผลการบริหารงานของคณะ (ตัวบ่งช้ี 

5.2 ระดับมหาวิทยาลัย) 

คะแนน ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ผลการ
ประเมิน 

2557 3.34 พอใช้ 3.75 ดี 4.33 ดี 4.34 ดี 3.21 พอใช้ 3.82 ดี 18.97/5=3.79 ดี 
2558 3.81 ดี 4.07 ดี 4.31 ดี 4.40 ดี 4.11 ดี 3.91 ดี 24.61/6=4.10 ดี 

2559 4.36 ดี 3.84 ดี 4.49 ดี 4.29 ดี 4.27 ดี 3.94 ดี 25.19/6=4.20 ดี 

2560 4.47 ดี 4.05 ดี 4.58 ดีมาก 4.40 ดี 4.15 ดี 4.32 ดี 25.97/6=4.33 ดี 

 
ผลการประเมิน  0.00 -1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน   1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง  2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้  

3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี   4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 
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3.34

3.75

4.33

4.34

3.21

3.82

3.79

3.81

4.07

4.31

4.40

4.11

3.91

4.10

4.36

3.84

4.49

4.29

4.27

3.94

4.20

4.47

4.05

4.58

4.40

4.15

4.32

4.33

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์ ฯ

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์ ฯ

เทคโนโลยี ฯ

แม่สอด

(ตบช. 5.2 ระดับมหาวิทยาลัย)

แผนภูมิ 5.5-3 แสดงผลการบริหารงานของคณะ (ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับมหาวิทยาลัย)  ปีการศึกษา  2557-2560

2560 2559 2558 2557
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ตาราง 5.5-6  แสดงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับส านัก สถาบัน และกอง  ปีการศึกษา  2559-25609 
 

ตัว
บ่ง

ชี้/
ปีก

าร
ศึก

ษา
  

  

ส านักงานอธิการบด ี ส่งเสริมวชิาการ ฯ สถาบันวิจัยฯ ศิลปวัฒนธรรม  วิทยบริการและฯ  ประกันคุณภาพ ฯ บัณฑิตวิทยาลยั  บริการวชิาการ ฯ 

2559 2560 2559 
  
  

2560 
  
  

2559 
  
  

2560 
  
  

2559 
  
  

2560 
  
  

2559 
  
  

2560 
  
  

2559 
  
  

2560 
  
  

2559 
  
  

2560 
  
  

2559 
  
  

2560 
  
  

กพน. กนผ. กล. กพน. กนผ. กล. 

 ร
วม

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ท
ุกต

ัวบ
่งช

ี้/ ผ
ลก

าร
ปร

ะเม
ิน 

 

4.8
8 

ดีม
าก

 

4.4
0 ดี 4.7
8 

ดีม
าก

 

4.7
9 

ดีม
าก

 

4.5
0 ดี 4.8
7 

ดีม
าก

 

4.5
8 

ดีม
าก

 

3.9
3 ดี 4.9
0 

ดีม
าก

 

4.9
0 

ดีม
าก

 

5.0
0 

ดีม
าก

 

4.5
5 

ดีม
าก

 

5.0
0 

ดีม
าก

 

No
 

ไม
่รับ

กา
รป

ระ
เม

ิน 
* 

 
4.9

1 

ดีม
าก

 

4.7
3 

ดีม
าก

 

4.6
7 

ดีม
าก

 

4.6
6 

ดีม
าก

 

4.7
8 

ดีม
าก

 

4.7
8 

ดีม
าก

 

 9  
ตัวบ่งชี้  

10  
ตัวบ่งชี ้

10  
ตัวบ่งชี ้

9  
ตัวบ่งชี ้

10  
ตัวบ่งชี ้

10  
ตัวบ่งชี ้

10 ตัวบ่งชี ้
 

10 ตัวบ่งชี ้ 9 ตัวบ่งชี ้ 10 ตัวบ่งชี ้ 11 ตัวบ่งชี ้ 9 ตัวบ่งชี ้ 9 ตัวบ่งชี ้

 หมายเหตุ  * ไม่รับการประเมิน เนื่องจากได้รบัการรับรอง ISO 9001 : 2015 
 
ผลการประเมิน 0.00 -1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน   1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง  2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้  

3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี   4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 
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*** 

4.88

4.40

4.78

4.58

4.90

5.00

5.00

4.91

4.67

4.78

4.79

4.50

4.87

3.93

4.90

4.55

4.73

4.66

4.78

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

กพน.

กนผ.

กล.

ส่งเสริมวิชาการ ฯ

สถาบันวิจัยฯ

ศิลปวัฒนธรรม

วิทยบริการและฯ

ประกันคุณภาพ ฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

บริการวิชาการ ฯ

แผนภูมิ 5.5-4 แสดงผลรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับส านัก สถาบัน และกอง ปีการศึกษา  2559-2560

2560 2559
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1. สรุปรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  2560 
 

 1.1 ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ไดท้ ำกำรสังเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ  2560  โดยได้ควำมร่วมมือจำกทกุคณะ และได้น ำเสนอข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร คร้ังที่  7 / 2561 วันอังคำรที่ 14  สิงหำคม  2561  วำระที่  5.5  พจิำรณำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ระดับหลักสูตร คณะ ส ำนัก สถำบัน และกอง ประจ ำปี
กำรศึกษำ  2560 เพื่อพจิำรณำและมีมติที่ประชุม ดังตำรำง 
 

องค์ประกอบ ผลของการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลยั มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
1  

กำรก ำกับมำตรฐำน 
จำกกำรวิเครำะหข์้ำงต้นพบวำ่ มอีำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตำมที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก ำหนด  ทั้งนี้ส ำหรับหลกัสูตรที่จะถึงรอบกำรปรับปรุง
หลักสูตร หรือมีมคอ. 1  ต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน คือ 
กำรตรวจสอบคุณสมบัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
เป็นไปตำมที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ สกอ.  (เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2558) 

1. ควรตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรของผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส ำหรับหลกัสูตรที่ใช้เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2558 และอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรที่ใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 
2548 ทั้งหลักสูตรระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ    เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของ
หลักสูตรที่ก ำลังจะปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำ ทั้งนี้ให้ก ำกับติดตำมและรำยงำนกำร
ด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 

 
-ทุกคณะ 
-ทุกหลักสูตร    

2. จัดท ำแบบรำยงำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
พ.ศ. 2558) และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2548 หลักสูตรระดับ
ปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ     

ส ำนักประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

2  
บัณฑิต 

จำกกำรวิเครำะหข์้ำงต้นพบวำ่   
1. ควรปรับแบบประเมินคุณภำพบัณฑิตโดยพิจำรณำ
ประเด็นตำมมำตรฐำนคุณวุฒิของ มคอ.2 (ตำมอัตลักษณ์
ของหลักสูตร)  
 2. กำรสนับสนุนโดยมหำวิทยำลัยในกำรเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษำ 
3. กำรส่งเสริมและเพิ่มทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษให้กับ
นักศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำ กำรเตรียมฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ และกำรปฏิบัติงำนเพื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

 
1. จัดกิจกรรมทบทวนแบบประเมินคุณภำพบัณฑิตโดยพิจำรณำประเด็นตำมมำตรฐำนคุณวุฒิของ 
มคอ.2 (ตำมอัตลักษณ์ของหลักสูตร) 

 
ส ำนักประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับกำรเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษำ   รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษใหก้ับนักศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อม
ในกำรศึกษำ กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

ทุกหลักสูตร 

3 นักศึกษำ จำกกำรวิเครำะหข์้ำงต้นพบวำ่   
1. กำรทบทวนระบบและกลไกกำรรับนกัศึกษำให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์ที่ก ำหนด เพื่อลดปัญหำของนกัศึกษำแรกเข้ำของ
หลักสูตร   
2. ทบทวนแผนพัฒนำนกัศึกษำใหค้รอบคลุมทุกดำ้นและ
สอดคล้องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษำ  
3.  ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลุมทุกชั้นป ี
4. วิเครำะห์ปัญหำและอปุสรรค และจัดท ำเป็นรำยงำนอัตรำ
กำรคงอยู่ของนักศึกษำ ย้อนหลัง 4 ปี 
 

 
1.จัดกิจกรรมทบทวนระบบและกลไกกำรรับนักศึกษำให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
หลักสูตร 

2. ทบทวนแผนพัฒนำนกัศึกษำใหค้รอบคลุมทุกดำ้นและสอดคล้องคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ของนักศึกษำ  

ทุกหลักสูตร 

3.  ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลุม
ทุกชั้นป ี
4. วิเครำะห์ปัญหำและอปุสรรค และจัดท ำเป็นรำยงำนอัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ ย้อนหลัง 4 
ปี  
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องค์ประกอบ ผลของการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลยั มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
4  อำจำรย ์ จำกกำรวิเครำะหข์้ำงต้นพบวำ่  ควรส่งเสริมศักยภำพของ

อำจำรย์ด้ำนคุณวุฒิและผลงำนวิชำกำร และกำรยกระดับ
คุณภำพกำรกำรตีพิมพ์เผยแพร่วำรสำรทำงวิชำกำรในระดับ
นำนำชำต ิ

1. ควรจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภำพของอำจำรย์ดำ้นคุณวุฒิและผลงำนวิชำกำร
อย่ำงต่อเนื่อง 

-กองกำรเจำ้หน้ำที ่
-ทุกคณะ 

2. ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกำรยกระดับคุณภำพกำรกำรตีพิมพ์เผยแพรว่ำรสำรทำง
วิชำกำรในระดับนำนำชำติให้กับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

-สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
-ทุกคณะและทุกหลักสูตร 

5 
หลักสูตร กำรเรียนกำร

สอน  
กำรประเมินผู้เรียน 

จำกกำรวิเครำะหข์้ำงต้นพบวำ่  
1. กำรทบทวนระบบและกลไกในกำรก ำกับติดตำมกำรจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอน   
2. กำรวัดควำมส ำเร็จในรำยวิชำที่บูรณำกำรกบักำรวิจัย 
บริกำรวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
3. กำรทบทวนระบบและกลไกกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ตำมกรอบคุณวุฒิกำรศึกษำแห่งชำติและกำรตรวจสอบผล
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน   
4. ทบทวนระบบและกลไกกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของหลักสูตร 

 
1. ควรทบทวนระบบและกลไกในกำรก ำกับติดตำมกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน  รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนและน ำเสนอตอ่ผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 

 
-ทุกคณะ 
-ทุกหลักสูตร 

2. จัดกิจกรรมทบทวนกำรวัดควำมส ำเร็จในรำยวิชำที่บูรณำกำรกับกำรวิจยั บรกิำรวิชำกำรและ
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

ส ำนักบริกำรวิชำกำรและ
จัดหำรำยได้ 

3. ทบทวนระบบและกลไกกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบคุณวุฒิกำรศึกษำแห่งชำติและกำร
ตรวจสอบผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน   

-ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน 
-ทุกหลักสูตร 4. ทบทวนระบบและกลไกกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของหลักสูตร 

 

6  สิ่งสนับสนุน 
กำรเรียนรู้ 

จำกกำรวิเครำะหข์้ำงต้นพบวำ่ ควรวิเครำะห์ควำมตอ้งกำร
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร ใหส้อดคล้องกับ  มคอ.
2  และควรจัดท ำรำยละเอียดของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ใน
แต่ละปีกำรศึกษำ และจัดหำวัสดุ ครุภณัฑ์ที่ใช้งำนได้
ประโยชน์สูงสุด   
 

วิเครำะห์ควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ  มคอ.2  และควร
จัดท ำรำยละเอยีดของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ในแต่ละปีกำรศึกษำ เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

หลักหลักสูตร 

 

1.2  คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลกัสูตร  ได้ให้ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรเพื่อพฒันำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของหลักสูตรหลำยประเด็น คณะได้ท ำกำรวิเครำะห์
และสรุป รำยองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบ คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1  

กำรก ำกับ
มำตรฐำน 

  มีอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตรที่
มีคุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์
ที่สกอ.ก ำหนด ผลกำร
ประเมินคุณภำพทุกหลกัสูตร
ผ่ำนองค์ประกอบที่ 1  กำร
ก ำกับมำตรฐำน  ทกุหลักสูตร   

 มีอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรที่มี 
คุณสมบัติเป็นไปตำมที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำม
เกณฑ์ท่ี สกอ. ก ำหนด ผลกำรประเมินคุณ8ำพทุก
หลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที ่1 กำรก ำกบั
มำตรฐำน ทุกหลกัสูตร   

 มีอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรที่มี 
คุณสมบัติเป็นไปตำมที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ สกอ. ก ำหนด    
ผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตร
ผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกบั
มำตรฐำน ทุกหลกัสูตร   

มีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ม ี
คุณสมบัติเป็นไปตำมที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ สกอ. ก ำหนด ผล
กำรประเมินคุณภำพทกุหลักสูตรผ่ำน
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
ทุกหลักสูตร  

มีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์ที่สกอ.
ก ำหนด ผลกำรประเมินคุณภำพทกุ
หลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที ่1  กำร
ก ำกับมำตรฐำน  ทกุหลักสูตร  

2 บัณฑิต โดยภำพรวมพบวำ่  หลักสูตร
จัดเก็บข้อมูลในเร่ืองกำร
ประเมินคุณภำพบัณฑิตใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต  
ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต  

โดยภำพรวม พบว่ำ หลักสูตรจัดเก็บขอ้มูลในเร่ือง
กำรประเมินคุณภำพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตในหลักสูตร
ระดับปรญิญำตรีสัดส่วนเป็นไปตำมที่ก ำหนดและ

โดยภำพรวมพบวำ่  หลักสูตรจัดเก็บ
ข้อมูลในเร่ืองกำรประเมินคุณภำพ
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต  
ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต  ใน

  โดยภำพรวมพบว่ำบัณฑิตสำมำรถ
ประกอบอำชีพได้ตรงกับสำขำที่เรียน 
และผู้ ใช้บัณฑิตมีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำก แต่ทำงคณะกรรมกำรได้มี
ข้อเสนอแนะเพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพ

โดยภำพรวมพบว่ำ  บัณฑิตสำมำรถ
ประกอบอำชีพได้ตรงกับสำขำที่เรียน 
และผู้ใช้บัณฑิตมีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำก แต่ทำงคณะกรรมกำรได้มี
ข้ อ เ สนอแนะ เพื่ อ ให้ ก ำ รพัฒนำ
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องค์ประกอบ คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ในหลักสูตรระดับปริญญำตรี  
สัดส่วนเป็นไปตำมที่ก ำหนด 
และโดยรวมบัณฑิตได้งำนท ำ
ร้อยละ 70 

นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอ แนะเพือ่กำรพฒันำ
คุณภำพหลักสูตร คือ 
   1. แบบประเมินคุณภำพบัณฑิตควรออกแบบ
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิของ มคอ.2 
(ตำมอัตลักษณ์ของหลักสูตร) 
   2. ควรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ผลกำรเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิต
ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนยิ่งขึ้น 
  3. ในแบบประเมินภำวะกำรกำรมีงำนท ำของ
บัณฑิต ควรมีกำรก ำหนดรำยละเอียดเกีย่วกบั
ลักษณะงำน เพื่อให้ทรำบวำ่บัณฑิตท่ีมีงำนท ำนั้น 
ตรงสำยหรือไม่ 
  4. เสริมทักษะควำมรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ให้แก่
บัณฑิต ให้เป็นบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูง เพื่อให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร 

หลักสูตรระดับปริญญำตรี  สัดส่วน
เป็นไปตำมที่ก ำหนด 

บัณฑิตเพิ่มเติมในเรื่องกำรส่งเสริมและ
เพิ่มทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษ ทำง
คณะ/หลักสูตร จะด ำเนินกำรกิจกรรม
กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษใน
รูปแบบต่ำง ๆ  
 

คุณภำพบัณฑิตเพิ่มเติมในเรื่องกำร
ส่ ง เสริมและเพิ่ มทักษะทำงด้ ำน
ภำษำอังกฤษทำง โลจิสติกส์ โดยคณะ
และหลักสูตรจะร่วมกันด ำเนินกำร
กิ จ ก ร รม ก ำ รพั ฒนำ ทั กษะด้ ำ น
ภำษำอังกฤษในรูปแบบ  ต่ำง ๆ ให้กับ
นักศึกษำ 
 

3 นักศึกษำ ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะใน
เร่ืองระบบและกลไกกำรรับ
นักศึกษำให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ท่ีก ำหนด เป็นอันดับ
แรก  รองลงมา คือ กำร
ก ำหนดแผนกำรจัดกจิกรรม
พัฒนำนักศึกษำ  และ
กิจกรรมเตรียมควำมพรอ้มที่
สอดคล้องกับปัญหำของ
นักศึกษำแรกเข้ำของหลกัสูตร   

ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะในเรื่อง 
  1. กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 
21 แก่นักศึกษำ ได้แก ่ควรมโีครงกำรทีส่่งเสริม
พัฒนำศักยภำพนกัศึกษำและกำรเสริมทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงในปีกำรศึกษำ 2561 
หลักสูตรมีโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ซ่ึงมีกิจกรรม
พัฒนำด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่นักศึกษำ   
ซ่ึงนักศึกษำทั้งโปรแกรมวิชำฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำร
ดังกล่ำว 
  2. อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ ได้แก ่ควรมีกำร
อ้ำงอิงผลอัตรำกำรคงอยู่ในกำรประเมินของ
นักศึกษำย้อนหลังใน 3 ป ี เพื่อท ำให้แนวโน้ม
ชัดเจนและดีขึ้น 
  3. นักศึกษำออกกลำงคันระหว่ำงกำรศึกษำ  
ได้แก่ หลักสูตรควรมีกำรเก็บข้อมูลเป็นสถิติ 
เกี่ยวกบัเหตุที่นักศึกษำออกระหว่ำงภำค
กำรศึกษำ เช่น นักศึกษำออกเพรำะสำเหตุ
ทำงกำรเงินจริงหรือไม่ ออกเพรำะมปีัญหำด้ำน

ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะในเรื่อง กำร
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก เช่น สร้ำง
เครือข่ำยระดับจังหวัด สร้ำงเครือข่ำยผู้
มีชื่อเสียงและศิษย์เก่ำที่มีชือ่เสียง 
รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ใน
หลำกหลำยช่องทำง โดยเฉพำะในสื่อ
สังคมออนไลน์ต่ำง ๆ เป็นอันดับแรก  
รองลงมา คือ ควรหำข้อมูลปัญหำและ
อุปสรรคที่แท้จริงที่ท ำให้นักศึกษำพ้น
สภำพ หรือส ำเร็จกำรศึกษำลำ่ช้ำ และ
แนวทำงช่วยเหลือที่ตรงประเด็นเพื่อให้
นักศึกษำคงอยู่ตลอดหลกัสูตรและมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น   
รองลงมาอันดับสอง คือ ควรก ำหนด
เครื่องมือประเมินศักยภำพของ
นักศึกษำกอ่นเข้ำเรียนเพื่อควำมชัดเจน 
และน ำไปสู่กำรพัฒนำสมรรถนะของ
นักศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกขึ้น 

ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะในเรื่องกำร
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 
21 แก่นักศึกษำ ควรมกีำรวำงระบบให้
ชัดเจนและครอบคลุมทุกชั้นปี และกำร
เตรียมควำมพร้อมนักศึกษำด้ำน
ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์  ให้เห็นเป็นรูปธรรม เป็น
อันดับแรก 
รองลงมา คือ ทบทวนกำรประเมิน
โครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนกัศึกษำให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำนักศึกษำในแต่
ละด้ำน  เพือ่หำแนวทำงในกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรให้ดีขึ้นอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
เมื่อพิจำรณำข้อเสนอแนะดังกล่ำว
ข้ำงต้น  หลักสูตร และคณะได้วำงแผน
ร่วมกันวำ่จะด ำเนินกำรแก้ไขเร่งด่วนใน
เร่ือง กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรมีกำร
ออกแบบพื้นที่เชิงรุก 

ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะกำรวำง
แผนกำรขยำยพื้นที่และกลยุทธ์ใน   
กำรแนะแนวกำรศึกษำ เป็นอันดับ
แรก 
รองลงมาคือกำรเพิ่มกิจกรรมให้
นักศึกษำได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำน
จำกสถำนที่จริงรวมถึงกำรท ำกิจกรรม
ตำมอัตลักษณ์ของหลักสูตร  
รองลงอันดับสอง มำคือกำรวิเครำะห์
นักศึกษำเพื่อให้ส่งผลไปสู่กำรท ำ
แผนพัฒนำนักศึกษำที่เข้ำใหม ่

 
  



17 
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กำรเรียนจริงหรือไม่ เพื่อจะได้น ำข้อมูลดัง
กล่ำวหำวธิีแก้ปัญหำได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
  4. ควรเพิ่มเติมควำมรู้และทกัษะด้ำน IT ให้แก่
นักศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  5. หลักสูตรควรมีกำรเพิ่มช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธแ์หล่งทุนกำรศึกษำกำรให้กับ
นักศึกษำ และหลกัสูตรควรเตรียมควำมพร้อม
ต่ำงๆ ให้กับนักศึกษำก่อนเข้ำสัมภำษณร์ับทุน   

4  อำจำรย ์  ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะใน
เร่ืองคุณภำพอำจำรย์เป็น
อันดับแรก     รองลงมาคือ 
กำรก ำหนดอัตรำก ำลังและ
แผนกำรพัฒนำคุณภำพ
อำจำรย์ในหลักสูตร  
 

ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะในเรื่องคุณวฒุิและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์เป็นอันดับแรก 
และกำรตีพิมพ์เผยแพรว่ำรสำรทำงวิชำกำรตำม
เกณฑ์ท่ี กพอ. ก ำหนด เช่น ควรสร้ำงกลไกกำร
ส่งเสริมพัฒนำอำจำรย์ในเรื่องของกำรก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรศึกษำต่อในระดับ
ปริญญำเอกของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรให้เพิ่ม
สูงขึ้น 
 

ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะในเรื่อง ควร
หำมำตรกำรกระตุ้นในอำจำรย์ผลิตผล
งำนทำงวิชำกำร และน ำไปตีพิมพ์
เผยแพร่ให้ได้ตำมแผนที่ได้ด ำเนินกำร
ไว้ให้มำกยิ่งขึ้น เป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือ ควรมกีำรเตรียมควำม
พร้อมเกี่ยวกับคุณภำพของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรศึกษำปี 2558 รองลงมา
อันดับสองคือ ควรยกระดับคุณภำพ
ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์โดยส่งเสริม
ให้อำจำรย์ทุกคนในหลักสูตรตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงำนในระดับที่สูงขึ้น ใน
วำรสำรวิชำกำรทั้งระดับชำตแิละระดับ
นำนำชำต ิ
 

ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะในเรื่อง  
คุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์ เป็นอันดับแรก  พจิำรณำ
ข้อเสนอแนะดังกล่ำวข้ำงต้น หลกัสูตร 
และคณะได้วำงแผนร่วมกันว่ำจะ
ด ำเนินกำรแก้ไขเร่งด่วนในเรื่อง  กำร
ส่งเสริมศักยภำพของอำจำรย์ดำ้น
คุณวุฒิและผลงำนวิชำกำร 

 
 

ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะในเรื่อง 
กำรพัฒนำคุณวุฒิและต ำแหน่ง
วิชำกำรของอำจำรย์ให้สูงขึ้น เป็น
อันดับแรก   
รองลงมาคือ กำรส่งเสริมให้อำจำรย์มี
ผลงำนวิชำกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนำนำชำตแิละใน
วำรสำรวิชำกำร รวมถึงกำรวิเครำะห์
อำจำรย์เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกร 

 

5 : หลักสูตร 
กำรเรียนกำร
สอน กำร
ประเมิน
ผู้เรียน 

ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะใน
เร่ืองกำรก ำหนดรำยวิชำที่มี
กำรบูรณำกับกำรวจิัย กำร
บริกำรวิชำกำร  และกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  เป็น
อันดับแรก   รองลงมาคือ 
ระบบและแลไกกำรทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
หลักสูตร 
 
 
 

หลักสูตรควรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดควำมส ำเร็จใน
รำยวิชำที่บูรณำกำรกับกำรวิจยั บรกิำรวิชำกำร
และกำรท ำนบุ ำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่ชัดเจน โดย
ควรระบุไว้ใน มคอ.3 ส่วนกำรทบทวนและปรับ
แนวทำงด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบคุณวุฒกิำรศึกษำ
แห่งชำติ 

ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะในเรื่อง 
ภำยหลังที่มีกำรปรับปรุงหลักสูตรและ
ด ำเนินกำรสอนไปแล้วในระยะแรก 
ควรมีกำรเปรียบเทียบคุณลักษณะของ
นักศึกษำระหว่ำงหลกัสูตรเก่ำและ
หลักสูตรปรับปรุง ควำมได้เปรียบ
เสียเปรียบ และหำวิธีกำรที่จะ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับนักศึกษำ
หลักสูตรเก่ำ เป็นอันดับแรก  
รองลงมาคือ ควรก ำหนดรูปแบบกำร
พัฒนำสมรรถนะของนักศึกษำที่มีกำร 
บูรณำกำรกำรสอนกับกำรวิจยั กำร

เป็ นข้ อ เสนอแนะใน เรื่ อ ง    ก ำร
ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบคุณวุฒิ
กำรศึกษำแห่งชำติอย่ำงต่อมำปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็น
รูปธรรม  เมื่อพิจำรณำข้อเสนอแนะ
ดังกล่ำวข้ำงต้น  หลักสูตร และคณะได้
วำงแผนร่วมกันในด ำเนินกำรแก้ไข
เร่งด่วนในเรื่อง  กำรทบทวนและปรับ
แนวทำงด ำเนินกำรตำมระบบและ
กลไกกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำม
กรอบคุณวุฒิกำรศึกษำแห่งชำติ 

ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะในเรื่องกำร
ปรับปรุงหลักสูตร/สำระรำยวิชำให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน เป็นอันดบัแรก รองลงมาคือ 
ปรับปรุงกระบวนกำรที่ใช้ในกำรทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ 
รองลงมาอันดับสองคือ กำรทบทวน
ระบบและกลไกในกำรก ำกับติดตำม 
กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
และกำรตรวจสอบผลกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำรวมถึงกำรน ำผลกำรบูรณำ
กำรมำประยุกต์ใช้กับกำรเรียนกำร



18 
 

องค์ประกอบ คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 บริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจนเพื่อกำร
น ำไปสู่กำรก ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีใน
อนำคต  
รองลงมาอันดับสองคือ ควรมีกำร
ก ำกับติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำ
แผนกำรเรียนรู้ (มคอ.3) โดยเฉพำะ
รำยวิชำที่ผลกำรเรียนไม่ปกติ เพือ่
วิเครำะห์ปัญหำและหำวธิีกำรแก้ไข
ร่วมกัน ซ่ึงจะท ำใหก้ำรเรียนกำรสอนมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 สอน และให้เพิ่มเติมทักษะ
ภำษำอังกฤษใหก้ับนักศึกษำ  
 

6  สิ่ง
สนับสนุนกำร
เรียนรู้   

เป็นข้อเสนอแนะในเรื่อง กำร
วิเครำะห์ควำมต้องกำรสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ของ
หลักสูตร ให้สอดคล้องกับ  
มคอ.2  ของหลักสูตร   
 
 
 
 

เป็นข้อเสนอแนะในเรื่อง 
  1. ควรทบทวนระบบและกลไกโดยใหม้ีกำร
ส ำรวจควำมตอ้งกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำ 
  2. ควรทบทวนระบบและกลไกโดยใหม้ี กำร
ส ำรวจควำมตอ้งกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของ
อำจำรย์ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม 
  3. นอกจำกสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ภำยในแล้ว 
ยังมีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้จำกภำยนอกด้วย เช่น 
กำรศึกษำดูงำนในองค์กรต่ำงๆ โดยมีระบบในกำร
เลือก   สถำนที่เพื่อศึกษำดูงำน และใหน้ักศึกษำมี
ส่วนร่วมในกำรเลือก 
 
 

พบว่ำสว่นใหญ่เป็นข้อเสนอแนะใน
เร่ือง ควรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ที่เป็นของหลักสูตรเอง และมี
เอกลักษณ์เฉพำะของหลักสูตร เป็น
อันดับแรก  รองลงมาคือ ควรจัดท ำ
รำยละเอียดของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ในแต่ละปีกำรศึกษำ พร้อมทั้งกำร
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของวัสดุ
อุปกรณ์ที่ได้มำในแต่ละปีวำ่ส่งผลต่อ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนหรือไม่
อย่ำงไร รองลงมาอันดบัสองคือ จัดหำ
อุปกรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับห้องปฏบิัติกำร 

 

เป็นข้อเสนอแนะในเรื่อง กำรประเมิน
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ส ำหรับกำรวำง
แผนกำรจัดหำวัสดุครุภัณฑ์ และ
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้  ให้มีควำม
เพียงพอและเหมำะสม. เป็นอันดับ
แรก   
รองลงมา คือระบบกำรประเมินควำม
พึงพอใจจำกนักศึกษำและอำจำรย์
ประจ ำหลกัสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู ้เมื่อพิจำรณำขอ้เสนอแนะ
ดังกล่ำวข้ำงต้น   หลกัสูตร และคณะ
ได้วำงแผนร่วมกันในด ำเนินกำรแก้ไข
เร่งด่วนในเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ใน
กำรประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
เพื่อให้หลักสูตรมีควำมเพยีงพอ
เหมำะสมของสิ่งสนบัสนุนกำรเรยีนรู้อยู่
ในระดับมำกขึน้ไป  และนกัศึกษำและ
อำจำรย์มีควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุ
กำรเรยีนรู ้

ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะในเรื่อง 
กำรวำงแผนกำรจัดหำครุภัณฑ์และ
กำรใช้ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
อย่ำงสูงสุดและสอดคล้องกับรำยวิชำ
ที่จัดกำรเรียนกำรสอนรวมไปถึงกำร
ให้หลกัสูตรจัดท ำหลักสูตรระยะสัน้
ให้กบัชุมชน และให้มกีำรสร้ำง
เครือขำ่ยกบัหนว่ยงำนภำยนอกเพือ่
แลกเปลี่ยนควำมรว่มมอืในกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกนัในกำรพฒันำ
นักศึกษำ 

 

*** 
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2. สรุปรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา  2560   
 

ประเด็น ผลของการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย มติท่ีประชุม ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ
(ภาพรวม) 

จากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะภาพรวม  พบว่า 
  1. คณะต้องทบทวนและพัฒนาระบบก ากับติดตามการด าเนินงานของ
หลักสตูร ท่ีจะท าให้หลักสตูรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพฒันา
หลักสตูร การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี  โดยใช้การมสีว่น
ร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง  ตลอดจนพัฒนาโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์  มีการก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ   

 
1. การก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรตามองค์ประกอบ    
การประกันคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  2. การให้ข้อมูลข่าวสารให้กับนักศึกษา และศิษย์เกา่อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการท าฐานข้อมลูศิษย์เกา่ที่สามารถใช้งานได้จริง 

2. จัดช่องทางการสื่อสาร การให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ให้กับนักศึกษา 
และศิษยเ์ก่า รวมทั้งพัฒนาฐานขอ้มูลศิษย์เก่าทีส่ามารถใช้ได้จริง 

ทุกคณะร่วมกับ
หลักสตูร 
 

  3. คณะต้องทบทวนและจัดท ายทุธศาสตร์ของหน่วยงาน  การท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงินโดยพิจารณาขอ้มูลที่มีอยู่น ามาวิเคราะห์ และน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

3. สนับสนุนส่งเสรมิให้หน่วยงานจัดท ายุทธศาสตร์ของหน่วยงาน    
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ตลอดจนก ากับติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินต่อมหาวิทยาลยัที่เป็นลายลักษณ์อักษร  

-กองนโยบายและแผน  
-ทุกคณะ 

 
ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบท่ี 1: 
การผลิตบัณฑิต 

 

จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ของหน่วยงาน พบว่า 
 1. ควรทบทวนและจัดแผนพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิต
ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยและคณะก าหนด
วัตถุประสงค์ของแผน และตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการอย่างชัดเจน 

 
 
1.  ทบทวนและจัดแผนพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค์สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลยัและคณะก าหนด
วัตถุประสงค์ของแผน และตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการอย่างชัดเจน  

 
 
-ทุกคณะ 
-กองพัฒนานักศึกษา 

2. การจัดแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่ครอบคลุมด้านคณุวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ  รวมถึงการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเป็นในทางเดยีวกัน 

2. ทบทวนและจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาบุคลกรระดบัมหาวิทยาลยั ท าความเข้าใจ ก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน  และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

-ทุกคณะ  
-กองการเจ้าหน้าที ่

3. การน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของหลักสตูรมาวิเคราะห ์เพื่อ
ส่งเสริมให้หลักสูตรพัฒนาคณุภาพมากยิ่งขึ้น  และเตรียมความพรอ้มใน
การขึ้นฐาน TQR 

3. พิจารณาผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของหลักสูตรมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริมคณุภาพให้หลักสตูรและเตรียมความพร้อมในการขึ้นฐาน 
TQR 

ส านักประกันคุณภาพ  
การศึกษา  

4. การพัฒนาและจดัท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่สามารถใช้งานได้จริง 4. ทบทวนและพัฒนาฐานข้อมูลศษิย์เก่าที่สามารถใช้ได้จริง อีกท้ังกอง
พัฒนานัศึกษาต้องด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน 

-ทุกคณะ 
-กองพัฒนานักศึกษา 
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ประเด็น ผลของการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย (ร่าง) มติท่ีประชุม ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 2: 
การวิจัย 

 

จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
พบว่า 
   ควรมีมาตรการ  ระเบียบ วิธีการที่จะผลักดัน และส่งเสรมิให้อาจารย์
มีศักยภาพในการท าวิจยัมากยิ่งข้ึน  โดยขอแหล่งทุนสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก และมีงานวิจยัที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  โดยมี  
Impact  Factor  ที่สูง  พร้อมก าหนดให้มีงานวิจัยที่ครอบคลุมทั้งดา้น
วิทยาศาสตร์  มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และอื่นตามเห็นควร 

 
 
วางแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกให้มากขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิชาการในระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูง ๆ  ตลอดจนใหม้ี
งานวิจัยตามสัดส่วน หรือครอบคลุมด้านมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
และด้านวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ  ตามเห็นควร 

 
 
-สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
-ทุกคณะ 
 

 
 

ประเด็น ผลของการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย (ร่าง) มติท่ีประชุม ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 3: 
การบริการวิชาการ 

จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
พบว่า 
  1. ควรให้มีการวิเคราะหส์ภาพปญัหาและความต้องการ (Need 
Assessment) ให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ีในการให้บริการ 
  2. ควรปรับแบบส ารวจความต้องการบริการวิชาการ ที่มปีระเด็น
สัมพันธ์คุณภาพของหลักสูตรและศักยภาพของบุคลากร  ที่สามารถ
ให้บริการได้อย่างเต็มที ่
  3. ควรทบทวนและจัดแผนบริการวิชาการ โดยก าหนดวัตถุประสงค์
ของแผน  ก าหนดตัวช้ีวัดในโครงการ การประเมินความส าเรจ็ของตาม
ตัวบ่งช้ีของแผน  และโครงการบรกิารวิชาการ  และด าเนินการให้เปน็ไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
  4. ควรมีแผนการใช้ประโยชน์จากการให้บริการวิชาการของคณะ อย่าง
ชัดเจน เป็นรูปธรรม  ตลอดจนมีการติดตามการด าเนินงานตามแผน
อย่างต่อเนื่อง 

 

 
 
  1. สร้างความเข้าใจกับคณะ และมรภ.กพ.แม่สอด ในการจัดบริการ
วิชาการแก่ชุมชน  โดยพิจารณาประเด็นจากข้อเสนอแนะจากกรรมการ
และน ามาวางแผนการด าเนินงาน 
  2. สร้างความเข้าใจกับคณะ และมรภ.กพ.แม่สอด ในการก าหนดตัว
บ่งช้ีความส าเรจ็ในระดบัแผนและโครงการ การประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ ตลอดจนน าผลการประเมินดังกล่าวมา
พัฒนาและปรับปรุง 
  3. การท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชการแก่ชุมชนที่ชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

 
 
ส านักบริการวิชาการ
และจัดหารายได ้
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ประเด็น ผลของการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย (ร่าง) มติท่ีประชุม ผู้รับผิดชอบ 
 
องค์ประกอบท่ี 4: 
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง  พบว่า 
  1. ควรทบทวนและจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
พิจาณาจากการสืบสาน อนุรักษ์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
และ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน   ก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนที่เน้นเชิงคุณภาพ และก าหนดเป้าหมาย
ของการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
  2. ควรก าหนดให้ทุกหลักสตูรก าหนดรายวิชาที่มีการบูรณาการ
การเรยีนการสอนกับกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม และพันธ
กิจอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุม 
  3. ควรจัดท าและพัฒนามาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ส าหรับช้ินงานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ หรือ  องค์ความรู้ด้านอื่นๆ    

 
1. ทบทวนและจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยพิจาณาจาก
การสืบสาน อนุรักษ์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน   ก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนที่เน้นเชิงคุณภาพ และก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานที่
ชัดเจน 

 
-คณะ และมรภ.กพ.    
แม่สอด 

2.  ก าหนดให้ทุกหลักสูตรก าหนดรายวิชาที่มีการบรูณาการการเรยีน
การสอนกับกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม และพันธกิจอ่ืน ๆ ให้
ครอบคลมุ  
3.  จัดท าและพัฒนามาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับช้ินงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือ  องค์ความรู้ด้านอื่นๆ  
4. สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตามข้อ 1-2  ก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บรหิารเพื่อพิจารณา 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบท่ี 5: 
การบริหารจัดการ 

 

จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง  พบว่า 
  1. ควรทบทวนและจัดท าแผนตามประเด็นการประกันคณุภาพ
การศึกษา ได้แก่ แผนกลยุทธ ์5 ป,ี แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี , 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่มีการวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วยที่ชัดเจน , 
แผนบริหารความเสี่ยง , แผนการจัดการความรู้ , แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  ที่สอดคล้องกับกบักลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัและ
คณะโดยพิจารณากระบวนจดัท าแผนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
และเน้นการมสี่วนร่วมของบุคลากร 
  2. ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วย ควร
ไปสู่การวางแผนและปฏิบตัิอย่างจริงจัง  เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิผล-ประสิทธิภาพให้มีระดับคุณภาพท่ีสามารถบ่งช้ีความ
คุ้มค่าที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

 
 
 
   1. ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวของทบทวนและจัดท าแผนตามประเด็นการ
ประกันคณุภาพการศึกษา โดยมีหน่วยงานหลักในระดับมหาวิทยาลยั
จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในด าเนินการ  ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานและน าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ได้แก่  
       1.1 แผนกลยุทธ์ 5 ปี, 1.2 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี , 1.3 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีมีการวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วยที่ชัดเจน ,  
      1.4 แผนบริหารความเสีย่ง 1.5 แผนการจัดการความรู้ , 1.6 แผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร    
    

 
 
 
ข้อ 1.1 ,1.2 ,1.3 กอง
นโยบายและแผน 
ข้อ 1.4  ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ข้อ 1.5 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
ข้อ 1.6 คณะกรรมการจัดท า
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร มรภ.ก าแพงเพชร 
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3. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพ ระดับส านัก สถาบัน และกอง ปีการศึกษา  2560   
 

ประเด็น ผลของการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย มติท่ีประชุม ผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้  1.1  
กระบวนการพัฒนา
แผน   

จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาของหน่วยงาน พบว่า  
  1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 1 ปีท่ีสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน 
  2. การประเมินแผน และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้เห็นผลที่ชัดเจน  

 
 
ควรสรา้งความเข้าใจ ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตัิราชการ 1 
ปีท่ีสอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ก ากับตดิตามให้
หน่วยงานด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
กองนโยบายและแผน 

ตัวบ่งชี้  1.2  ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร
หน่วยงาน 
 

จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาของหน่วยงาน พบว่า  
    1. การประเมินผู้บริหารที่ปฏิบตัิงานในหน่วยงานให้ครอบคลมุ 
ได้แก่  ผู้อ านวยการ รองผอ. และหัวหน้าส านักงาน และแสดงผลการ
ประเมินท่ีชัดเจน 
    2. การสร้างความเข้าใจในเรื่องการประเมินของผู้บรหิารของ
หน่วยงาน 

 
 
ควรสรา้งความเข้าใจในเรื่องการประเมินผู้บรหิารของหน่วยงานท่ี
ครอบคลมุ ได้แก่  ผู้อ านวยการ รองผอ. และหัวหน้าส านักงาน และ
แสดงผลการประเมินที่ชัดเจน 

 
 
-กองพัฒนานักศึกษา  
-ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

-สถาบันวิจัยและพัฒนา 

-ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

-บัณฑิตวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ 2.1  
บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับ  
การพัฒนา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหน่วยงาน พบว่า  
    บุคลากรบางส่วนได้รับการพัฒนาทางวิชาการที่มีจ านวนช่ัวโมงท่ี
แตกต่างกัน 

 
ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนจดัท าแผนพัฒาบุคลากรรายบุคคล  (ID 
Plan)   ที่เป็นไปตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน และรายงานผลการน าไปใช้
ประโยชน์ตามแผนต่อผู้บริหารอยา่งต่อเนื่อง 

 
กองการเจ้าหน้าทีแ่ละ
ทุกหน่วยงาน 

 
ตัวบ่งชี้  2.2  การ
บริการวิชาการแก่
สังคม   

 

จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาของหน่วยงาน พบว่า 
   1.  ควารส ารวจความต้องการใช้บริการแก่ชุมชนจากผู้มสี่วนได้สว่น
เสียทุกกลุม่   
   2. ก าหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ให้สะท้อนความส าเร็จ
ของโครงการ 
 

 
 
ควรสรา้งความเข้าใจในเรื่องการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ครบถ้วนเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  การก ากับตดิตามการด าเนินงานและน าเสนอ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

 
 
ส านักบริการวิชาการ
และจัดหารายได ้
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ประเด็น ผลของการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย มติท่ีประชุม ผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้  2.3  การ
พัฒนาหน่วยงานสู่
องค์กรการเรียนรู้ 

 

จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาของหน่วยงาน พบว่า  
   การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงานท่ีชัดเจน  การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ที่ได้จากผู้มีประสบการณ์  การเผยแพร่องค์ความรู้ที่
เกิดจากการจัดการความรู้ และด าเนินการไปเป็นไปตาม 7 ข้ันตอน
ของการจัดการความรู้  

 
 
สร้างความรู้ความเข้าใจ  ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน  ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงาน ตามปฏิทินท่ีก าหนด 

 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   

ตัวบ่งชี้  2.4  
ระบบบริหารความ
เสี่ยง  

จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาของหน่วยงาน พบว่า  
  หน่วยงานก าหนดประเด็นความเสี่ยงยังไม่ชัดเจน โดยมีความ
คลาดเคลื่อนระหว่างความเสี่ยงกับปัญหา  

 
 
สร้างความเข้าใจในการก าหนดประเด็นความเสีย่งของหน่วยงาน ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 
ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตัวบ่งชี้  2.5  
ระบบบริหารงาน
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหน่วยงาน พบว่า  
   หน่วยงานก าหนดกระบวนงานหลักท่ีส าคญัยังไม่ชัดเจน   

 
สร้างความเข้าใจในการก าหนดกระบวนงานหลักท่ีส าคญั 

ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตัวบ่งชี้  2.6  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

 

จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาของหน่วยงาน พบว่า  
   ส่วนใหญ่หน่วยงานมีการก าหนดให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมใน
กระบวนการประกันคณุภาพของหน่วยงาน  
 

 
วางแผนและก าหนดกลุม่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เช่น  การประเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  การให้
นักศึกษาเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการประชุมของคณะกรรมการประจ าส านัก 
เพื่อให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนา 

 
ส านัก สถาบัน และ
กอง 

 
 

*** 



 
 

 
 

 

เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่  7 / 2561 วันพฤหัสที่ 16  สิงหาคม  2561  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 4  

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
 
 
 

 

      วาระที่  5.2  พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบัน และกอง ประจ าปีการศึกษา  2560 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

5.2 



 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
     วาระที่  5.2  พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบัน และกอง ประจ าปีการศึกษา  2560 

  
ความเป็นมา 

     ด้วยในปีการศึกษา   2560  มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการตรวจประเมินภายในระดับหลักสูตร ในระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2561  ระดับคณะ ส านัก 
สถาบัน และกอง  ในเดือนกรกฎาคม 2561  โดยผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. หรือมีความเชี่ยวชาญด้าน  
การประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งคณะกรรมการได้แจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามายังหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ส านัก ฯได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   
จึงขอน าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  และจะน าเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   วันที่ 16 สิงหาคม  2561 เพื่อพิจารณา
ต่อไป  โดยสรุปผลการประเมินดังเอกสารแนบท้าย ดังตาราง 
 

รายการ หน้า 

ตาราง 5.5-1  แสดงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  2557-2560   (สัดส่วน,จ านวน,ร้อยละ) 1 

แผนภูมิ 5.5-1 แสดงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  2557-2560 1 

ตาราง 5.5-2  แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา  2557-2560 (ไม่ได้คุณภาพ ,น้อย, ปานกลาง,ดี) 2-7 

ตาราง 5.5-3 แสดงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา  2560 (รายตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับน้อย) 8 

ตาราง 5.5-4 แสดงผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับมหาวิทยาลัย)  ปีการศึกษา  2557-2560 9 

แผนภูมิ 5.5-2 แสดงผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับมหาวิทยาลัย)  ปีการศึกษา  2557-2560 9 

ตาราง 5.5-5  แสดงผลการบริหารงานของคณะ (ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับมหาวิทยาลัย)  ปีการศึกษา  2557-2560 10 

แผนภูมิ 5.5-3 แสดงผลการบริหารงานของคณะ (ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับมหาวิทยาลัย)  ปีการศึกษา  2557-2560 11 

ตาราง 5.5-6  แสดงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับส านัก สถาบัน และกอง  ปีการศึกษา  2559-25609 12 

แผนภูมิ 5.5-4 แสดงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับส านัก สถาบัน และกอง  ปีการศึกษา  2559-2560 13 
 



 
 

หน่วยงาน หน้า หน่วยงาน หน้า 
1. สรุปรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  2560   14-18 

2. สรุปรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา  2560   19-21 

3. สรุปรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ระดับส านัก สถาบัน และกอง ปีการศึกษา  2560   22-23 

4. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา  2560 * 24-38 
5. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพ ระดับส านัก สถาบัน และกอง ปีการศึกษา  2560 * 39-54 
6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2557-2560* 
  6.1)  คณะครุศาสตร ์ 55-57   6.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 58-60 
  6.3)  คณะวิทยาการจัดการ 61-62   6.4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 63-64 
  6.5)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 65-66   6.6) มรภ.ก าแพงเพชร แม่สอด 67-68 
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  ประจ าปีการศึกษา  2557-2560 (ตาราง 5.5-7)* 
  7.1)  คณะครุศาสตร ์ 69-73   7.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 69-73 
  7.3) คณะวิทยาการจัดการ   7.4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  7.5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   7.6) มรภ.ก าแพงเพชร แม่สอด 
8. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก สถาบัน และกอง ปีการศึกษา 2559-2560  (ตาราง 5.5-8)* 
8.1) ส านักงานอธิการบดี 74-78   8.2) ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 74-78 
 8.1.1) กองพัฒนานักศึกษา   8.3) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 8.1.2) กองนโนบายและวางแผน   8.4) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 8.1.3) กองกลาง   8.5) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8.6) ส านักประกันคุณภาพการศึกษา   8.7) บัณฑิตวิทยาลัย 
8.8) ส านักบริการวิชาการและจดัหารายได ้  

หมายเหตุ   * ข้อ 4-8 น าเสนอขอ้มูลเพ่ิมเติมผ่านไฟล์ดิจิตอล (word) 
ประเด็นพิจารณา   

พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบัน และกอง ประจ าปีการศึกษา  2560   
มติที่ประชุม 

............................................................................................................................. .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................................................................. ............................ 
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5. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพ ระดับส านัก สถาบัน และกอง ปีการศึกษา  2560   
ตัวบ่งชี้  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน   
 

หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
1) กองพัฒนานักศึกษา  ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ ากองพัฒนานักศึกษาแยกออกจาก ส านักงานอธิการบดี จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหน่วยงาน 
พบว่า  
  1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการ 1 ปีท่ีสอดคล้องยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
  2. การประเมินแผน และน าข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงการด าเนินงานให้เห็นผลท่ี
ชัดเจน  
 
มติที่ประชุม 
   มอบ ทุกส านัก สถาบัน และกอง ทบทวน
และจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 
1 ปีท่ีสอดคล้องยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
   ท้ังนี้มอบหมาย กองนโยบายและแผน 
สร้างความเข้าใจ ก ากับติดตามให้หน่วยงาน
จัดท า แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
    

2) กองนโนบายและวางแผน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

3) กองกลาง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

4) ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน  

กลยุทธ์ของส านัก ตั้งแต่การท า SWOT 
2. ควรระบุจ านวนของตัวชี้วัด ก าหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถประเมินความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 
3. ควรก าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก เพื่อก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 2 ครั้ง ซ่ึงถ้ามี
กรณีพิเศษอาจใช้การประชุมโดยใช้หนังสือเวียน 

5) สถาบันวิจัยและพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรเพิ่มประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท ากลยุทธ์ เช่น 

บุคคลเป้าหมายของผู้รับประโยชน์จากการวิจัย/นวัตกรรม เป็นต้น 
2. สถาบันวิจัยฯ จ าเป็นต้องน าเสนอแผนกลยุทธ์ และผลการด าเนินงานรวมท้ังผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน และ 9 เดือน ให้แก่คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
ให้ได้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
3 ควรน าผลการประเมินตามตัวชี้วัดมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนางานบริหารงานวิจัยในปีต่อไปซ่ึง
อาจเกิดโครงการใหม่ๆได้ 
4 ควรระบุกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยฯ ท่ี
ด าเนินกิจกรรมระหว่างปีหรือกิจกรรมท่ีจะจัดท าในปีต่อไป โดยน าเสนอเป็นตาราง 
5 สถาบันวิจัยฯ จ าเป็นต้องน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยฯ มาประกอบการพิจารณา การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 
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หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
6) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นตัวชี้วัด

เชิงปริมาณที่วัดเฉพาะผลผลิตเท่าน้ัน ส านักฯ จึงควรทบทวนและก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จท่ีเป็นผลลัพธ์และผลกระทบของการด าเนินตามแผนและควรประเมิน/ทบทวน
ผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดความส าเร็จให้ครบถ้วนท้ังแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

 

7) ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

8) บัณฑิตวิทยาลัย      เนื่องจากแผนกลยุทธ์จะสิ้นสุดภายในปี 2562 การท าแผนกลยุทธ์ครั้งต่อไปควรมีการ
ทบทวน Vision,Mission และประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับบริบทบัณฑิตวิทยาลัย 
และสามารถสะท้อนการท างานตาม Vision, Mission และเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

 

9) ส านักบริการวิชาการและ
จัดหารายได้ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. แผนยุทธศาสตร์ควรมีการให้ความรู้แก่ชุมชน 

2. ควรมีการเตรียมบุคลากรรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต และพัฒนาการใช้ I.O.T 
ของชุมชน 

 
ตัวบ่งชี้  1.2  ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 

หน่วยงาน จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
1) กองพัฒนา
นักศึกษา  

- - จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหน่วยงาน 
พบว่า  
    1. การประเมินผู้บริหารท่ีปฏิบัติงานใน
หน่วยงานให้ครอบคลุม ได้แก่  ผู้อ านวยการ 
รองผอ. และหัวหน้าส านักงาน และแสดงผล
การประเมินท่ีชัดเจน 
    2. การสร้างความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินของผู้บริหารของหน่วยงาน 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การประเมินผู้บริหารควรประเมินให้อยู่ในบริบทของกองพัฒนานักศึกษา 

2) กองนโนบาย
และวางแผน 

จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

3) กองกลาง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

4) ส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. การน าเสนอตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการควรเขียนให้เห็นภาพท่ีชัดเจน 

2. ควรมีการประเมินและรายงานผลการประเมินผู้บริหารในทุกระดับของส านัก ได้แก่ ผอ. 
รอง ผอ.และหัวหน้างาน 
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หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
5) สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 1. ปรับการน าเสนอผลการด าเนินงานของ   หลักธรรมมาภิบาลให้ชัดเจน มิใช่เขียนเป็น
หลักการ 
2 สถาบันวิจัยฯ สามารถน ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี 2560 มาเป็นข้อมูลของการด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในบางข้อได้ 

 
มติที่ประชุม  
  1. มอบทุกส านัก สถาบัน และกอง 
ทบทวนการประเมินผู้บริหารท่ีปฏิบัติงานใน
หน่วยงานให้ครอบคลุม ได้แก่  ผู้อ านวยการ 
รองผอ. และหัวหน้าส านักงาน และแสดงผล
การประเมินท่ีชัดเจน 
  2. มอบกองกลาง  สร้างความเข้าใจใน
เรื่องการประเมินของผู้บริหารของหน่วยงาน 

 
 

6) ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรจัดท าแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม

บทบาทของผู้บริหารหน่วยงานโดยบุคลากรประจ าหน่วยงานและผู้ประเมินท่ีเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของสถาบันเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท่ี
ปฏิบัติของผู้บริหารท่ีชัดเจน 

7) ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

8)  บัณฑิต
วิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรน าผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและธรรมาภิบาลมาพัฒนาปรับปรุงให้เป็น

รูปธรรมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเด็นท่ีผลการประเมินต่ า 
9) ส านักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
ตัวบ่งชี้ 2.1  บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 

 
หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 

1) กองพัฒนา
นักศึกษา 

 การเข้ารับการอบรมของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ควรน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม
ไปใช้ในการท างานให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาให้มากท่ีสุด 

จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหน่วยงาน 
พบว่า  
    บุคลากรบางส่วนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการท่ีมีจ านวนชั่วโมงท่ีแตกต่างกัน 
 

ป2) กองนโนบาย
และวางแผน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

3) กองกลาง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
4) ส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- ควรกระจายการพัฒนาบุคลากรให้ท่ัวถึงและให้เกิดประโยชน์มากที่สุด มติที่ประชุม 
  มอบหน่วยงานก าหนดให้บุคลากรจัดท า
แผนพัฒาบุคลากรรายบุคคล  (ID Plan)   
ท่ีเป็นไปตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน และ
รายงานผลการน าไปใช้ประโยชน์ตามแผน
ต่อผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง 
   

5) สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ภายหลังจากการเข้าอบรม 

6) ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนควรจัดให้บุคลากรได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ท่ีได้จาก

การพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
หลากหลาย รวมถึงควรส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

7) ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 1. การพัฒนาบุลคลากรสายสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการท่ีเพียงพอ 
2. ควรพัฒนาบุคลากรที่มีจ านวนชั่วโมงน้อย โดยพัฒนาตนเองผ่าน ระบบ Online  เพื่อ
ได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสม  พร้อมท้ังติดตาม และจัดเก็บข้อมูลผลของการพัฒนาสู่
การน าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

 

8)  บัณฑิต
วิทยาลัย 

จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
 บุคลากรมี ID Plan ท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมและสามารถน าไปพัฒนาบุคลากรได้อย่าง

แท้จริงอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนจัดท า ID Plan ของแต่ละบุคลากรตามภารกิจของ
งานท่ีเปล่ียนแปลง 

9) ส านักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในด้านวิชาการในจ านวนชั่วโมงท่ีใกล้เคียงกัน 

ซ่ึงมีความแตกต่างกันอยู่ 2 คน 
2. อาจจะมีการพิจารณาการปรับเกณฑ์การประเมินให้มีสัดส่วนหรือชั่วโมงการพัฒนา
บุคลากรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาจริงตามรอบปี 
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ตัวบ่งชี้  2.2  การบริการวิชาการแก่สังคม   
 

หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
5) สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

- 1. ในการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการควรมีสัดส่วนของบุคคลภายนอกมากกว่า
คนภายใน  
2. ควรมีการน าข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยฯ มาใช้
ปรับปรุงแผนการให้บริการวิชาการ 

จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหน่วยงาน 
พบว่า 
   1.  ต้องส ารวจความต้องการใช้บริการแก่
ชุมชนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม   
   2. ก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ให้สะท้อนความส าเร็จของโครงการ 
 
มติที่ประชุม 
   มอบส านักบริการวิชาการสร้างความ
เข้าใจ  ในเรื่องตามข้อ 1 และข้อ 2  เพื่อให้
การด าเนินงานของหน่วยงานไปในทาง
ทิศทางเดียวกัน 

6) ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 1. ควรเขียนรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการส ารวจความต้องการและวิธีการได้มาซ่ึงความ

ต้องการ 
2. เพิ่มเติมหลักฐานให้สอดคล้องกับรายงานผลการด าเนินงานและควรเขียนให้ชัดเจนมาก
ขึ้น 
3. ควรเขียนผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับผลการประเมิน 

7) ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการให้ครอบคลุมท้ังเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพท่ีสามารถสะท้อนความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างแท้จริง 
 

หน่วยงาน จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
8)  บัณฑิต
วิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการน าองค์ความรู้จาก
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไปใช้ใน
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

ควรมีการวิเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย/งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา/อาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการอย่างต่อเน่ืองและเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย 

 

9) ส านักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 1. เขียนอธิบายประเด็นความต้องการบริการวิชาการจากการส ารวจให้ชัดเจนเพื่อเชื่อมโยง 

การจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนบริการวิชาการ 
2. ตรวจสอบข้อมูลการประเมินความพึงพอใจให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลจริง 
3. อธิบายรายละเอียดตามตัวชี้วัดของโครงการเพื่อให้มีความชัดเจน 
4. เขียนอธิบายผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ 
5. น าผลจากข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุง  การให้บริการวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้  2.3  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 

1) กองพัฒนา
นักศึกษา 

- 1. การก าหนดประเด็นความรู้ควรมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนานักศึกษา 
2. หน่วยงานควรเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงในการท างานร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหน่วยงาน 
พบว่า  
   การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้
ของหน่วยงานท่ีชัดเจน  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่ได้จากผู้มีประสบการณ์  การ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการ
ความรู้ และด าเนินการไปเป็นไปตาม 7 
ขั้นตอนของการจัดการความรู้ 
 
มติทีป่ระชุม 
   มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา  สร้างความรู้
ความเข้าใจ  ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน  
ก ากับติดตามการด าเนินงานของทุก
หน่วยงาน ตามปฏิทินท่ีก าหนด 

2) กองนโนบาย
และวางแผน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

3) กองกลาง จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
- 1. มีกระบวนการจัดการความรู้ท่ีเน้นการสร้างองค์ความรู้โดยกระบวนการวิจัยจากการ

ปฏิบัติหน้าท่ีประจ า หากสามารถเชื่อมโยงผลการวิจัยสู่ความส าเร็จในการปรับเปลี่ยน
กระบวนงานของทุกองค์กรในมหาวิทยาลัยได้จะส่งผลในการพัฒนาองค์กรในภาพรวมได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

4) ส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 1. ควรก าหนดประเด็นของการจัดการความรู้ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับพันธกิจ และ    

กลยุทธ์ของส านัก 
2. ควรมีกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิด Tacit Knowledge และ Explicit 
Knowledge ของประเด็นการจัดการความรู้ท่ีสามารถน าไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติท่ีดีได้ 

5) สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรปรับปรุงแนวปฏิบัติท่ีดีให้มีภาพท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกในการน าไปใช้ประโยชน์ 

6) ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 1.ควรมีการเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาและท่ีมาของการก าหนดประเด็นความรู้ให้
ชัดเจน 
2.การเขียนผลการด าเนินงานให้มีรายละเอียดเพ่ิมเติมมากขึ้น และรายละเอียดผลการ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงว่าเกิดผลแนวปฏิบัติท่ีดีอย่างไร  

7) ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 1. ควรทบทวนการก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ให้ชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจหลัก

ของหน่วยงานท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรและมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับความรู้ท่ีชัดเจน 
2. ควรรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้รับมาจัดเผยแพร่ เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 

จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
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หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
8)  บัณฑิต
วิทยาลัย 

- ควรมีการประเมินการใช้ระบบ e-library เพื่อน าข้อมูลมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ
และน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง e-library ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

9) ส านักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 1. ควรก าหนดประเด็นปัญหาและท่ีมาของการก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ให้ชัดเจน 

2. คู่มือการใช้งานระบบการจองห้องประชุม ควรเขียนเพิ่มเติมให้ชัดเจนถึงจุดมุ่งหมายใน
การจัดท าให้ชัดเจนมากขึ้น 

 
ตัวบ่งชี้  2.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  
 

หน่วยงาน จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
1) กองพัฒนา
นักศึกษา  

- - จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหน่วยงาน 
พบว่า  
  หน่วยงานก าหนดประเด็นความเสี่ยงยังไม่
ชัดเจน โดยมีความคลาดเคลื่อนระหว่างความ
เสี่ยงกับปัญหา 
 
  มติที่ประชุม 
   มอบส านักประกันคุณภาพการศึกษา สร้าง
ความเข้าใจในการก าหนดประเด็นความเสี่ยง
ของหน่วยงาน ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรก าหนดความเสี่ยงให้ครอบคลุมครบทุกด้าน 

2) กองนโนบาย
และวางแผน 

จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ผลการด าเนินงานยังไม่ชัดเจนในปีงบประมาณ 2561 และควรน าผลการด าเนินงานของ

ปีงบประมาณ 2560 ท่ีผ่านมามาใส่ในกระบวนงานให้ต่อเน่ือง 
2. ควรระบุประเด็นความเสี่ยงให้ชัดเจนและส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานหรือต่อ
มหาวิทยาลัย 

3) กองกลาง - ส านักงานอธิการบดีให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง ครบทุก
ขั้นตอน และต่อเน่ือง การเลือกประเด็นความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับนโยบายพัฒนา
มหาวิทยาลัย ซ่ึงหากด าเนินการได้ส าเร็จจะส่งผลต่อการพัฒนาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรคุณภาพ เช่น ประเด็นการด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสี
เขียว แต่การลดความเสี่ยงในบางประเด็นจะบรรลุผลได้ยาก เน่ืองจากต้องได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย ท้ังภายในและภายนอกองค์กร จึงควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประเด็นความเสี่ยงอย่างแท้จริง น าไปสู่การปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อไป 
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หน่วยงาน จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
4) ส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรทบทวนการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามความเสี่ยง เพื่อก าหนดความก้าวหน้าของ

แผนบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ) ท่ีสามารถวิเคราะห์ถึงการแก้ปัญหาเพ่ือให้ความเสี่ยง
ลดลงได้ 

5) สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
 เนื่องจากสถาบันวิจัย เป็นหน่วยงานสนับสนุนท่ีต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น

ศูนย์ส านัก คณะ และประสานงานระดับบุคคล การวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง จึงควรน าข้อเท็จจริงจากการ SWOT analysis ของมหาวิทยาลัย มาใช้
ประกอบการพิจารณา เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุมสามารถลดความเสี่ยงได้ท้ัง
ในระดับองค์กร และระดับมหาวิทยาลัย 
 

 

หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
6) ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 1. การเขียนผลการด าเนินงาน ควรให้สอดคล้องกับการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
2. ควรแสดงผลการติดตามและประเมินผลให้ชัดเจน ว่าหลังจากจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงแล้วส่งผลให้ความเสี่ยงลดลงจริงหรือไม่ 

 

7) ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

8)  บัณฑิต
วิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและปัญหาถึงความแตกต่างตลอดจนมีการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่นอกเหนือจากความเสี่ยงของโครงการ เช่น ความเสี่ยงจากจ านวน
นักศึกษาลดลง ท้ังน้ีเพื่อให้บัณฑิตได้วางแผนในการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

9) ส านักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรก าหนดประเด็นความเสี่ยงให้ชัดเจนโดยเพิ่มเติมในรายงานการประชุมให้ชัดเจน 

2. เพิ่มเติมการเขียนประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านักในรายงาน SAR  
ให้ชัดเจน 
3. ควรน าผลติดตามและประเมินผลมาทบทวนว่าวิธีการควบคุมความเสี่ยงส่งผลให้ความ
เสี่ยงลดลงจริงหรือไม่ 
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ตัวบ่งชี้  2.5  ระบบบริหารงานคุณภาพ 
 

หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
1) กองพัฒนานักศึกษา - - จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหน่วยงาน 
พบว่า  
   หน่วยงานก าหนดกระบวนงานหลักที่
ส าคัญยังไม่ชัดเจน  
 
มติที่ประชุม 
    มอบส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
สร้างความเข้าใจในการก าหนดกระบวนงาน
หลักท่ีส าคัญ 

2) กองนโนบายและ
วางแผน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. การน าเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานหรือแนวปฏิบัติท่ีดี ควรส่งเสริมท่ี

การสร้างความพึงพอใจของผู้ให้บริการ 
2. ควรมีการจัดท ารายงานผลการจัดการความรู้หรือผลการประเมินกระบวนการงานหลัก
เพื่อน าไปสู่การการพัฒนา ปรับปรุงและแนวปฏิบัติท่ีดี สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 

3) กองกลาง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
- 

1. การปรับปรุงกระบวนงานหลักในคู่มือฯเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงควรท าการบันทึกสิ่งท่ี
เปลี่ยนแปลงโดยลงวันท่ี/สิ่งท่ีเปล่ียนแปลง/และผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ท้ายคู่มือ 
(ควรท าเป็นตาราง) เพื่อให้เห็นการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
2. การน าเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานหรือแนวปฏิบัติท่ีดี ควรส่งเสริมท่ี
การสร้างความพึงพอใจของผู้ให้บริการ 

4) ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการน าแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้ปรับปรุงเป็นการ

ยืนยันระบบการบริหารคุณภาพท่ีดี 
5)สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 1. สถาบันวิจัย ควรระบุถึงความครอบคลุมของกระบวนงานหลัก ว่ามีอะไรบ้าง และ

ด าเนินการตามเกณฑ์ ในทุกกระบวนงาน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการบริหารคุณภาพ คือ
เน้นการพัฒนางานโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร และสมาชิกในองค์กร มีการ
เรียนรู้เพื่อเข้าใจ เข้าถึง แนวปฏิบัติในกระบวนงานหลักต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ อันจะส่งผลให้การด าเนินงานของกระบวนงานหลัก สามารถด าเนินการ เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ ได้อย่างต่อเน่ือง ไม่สะดุด ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
กระบวนงานน้ันๆก็ตาม 
2. ควรจัดกิจกรรมจัดการความรู้ในสถาบันวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรใน
สถาบันวิจัย มีโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และรับทราบแนวปฏิบัติในทุกกระบวนงาน
หลัก และร่วมกันพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานท่ีมีรูปแบบง่ายต่อการเข้าใจ พนักงานใหม่สามารถ
ศึกษา เรียนรู้ และปฏิบัติตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
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หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
6) ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 1. ส านักควรมีการวางระบบการประเมินหรือการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดท าคู่มือการ 
ปฏิบัติงาน ท่ีชัดเจนและด าเนินการมากกว่า 1 ครั้ง 
2. ส านักควรมีการน าเครื่องมือและเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานและคัดสรรนวัตกรรม
ของระบบการท างานหลัก/คู่มือปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธรณชน  

 

7) ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

8)  บัณฑิตวิทยาลัย จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรมีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการงานหลัก (โดยการศึกษาจาก TOA 6.1(ข))  

2. ควรมีการศึกษาตามการด าเนินงานตามกระบวนการหลักและน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มี
แนวปฏิบัติท่ีท าให้ปัญหาลดลงจนเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น การ
ติดตามปัญหาว่าลดลงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

9) ส านักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรด าเนินการท าคู่มือปฏิบัติงานหลักให้ตรง/  มีความชัดเจนชี้เฉพาะกับงาน เช่น 

กระบวนการบริการวิชาการและกระบวนการจัดหารายได้ 
2. จัดท าแนวปฏิบัติท่ีดีของกระบวนการท างานหลักให้ครอบคลุมตามโครงสร้างของ
หน่วยงาน   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลของการปฏิบัติงาน 
3. ควรมีการเก็บรวบรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ตัวบ่งชี้  2.6  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 

หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
1) กองพัฒนา
นักศึกษา  

- ควรก าหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหน่วยงานมากขึ้น 

จากการวิเคราะห์แนวทางเสริมจุดแข็ง และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหน่วยงาน 
พบว่า  
   ส่วนใหญ่หน่วยงานมีการก าหนดให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน  
 
 
 

2) กองนโนบาย
และวางแผน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 1. ปรับการเขียนรายงานให้เห็นถึงผลการด าเนินงานท่ีครอบคลุมในทุกองค์ประกอบของการ

ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
2. จัดท าตารางสรุป ข้อเสนอแนะ แนวทาง การปรับปรุงและผลการประเมิน เพื่อให้เห็นถึง
การด าเนินงานตามระบบกลไก 
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หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
3) กองกลาง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง มติที่ประชุม 

    มอบทุกหน่วยงานวางแผนและก าหนด
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
เช่น  การเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  การให้นักศึกษา
เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการประชุมของ
คณะกรรมการประจ าส านัก (กองพัฒนา
นักศึกษา)  เพื่อให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนา 

- 
 

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกระบวนการประกันคุณภาพฯหากเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณควรใช้เทคนิคการวิจัยเข้ามาใช้ให้เป็นท่ียอมรับ เช่น จ านวนประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
และเน้นท่ีน าผลไปใช้อย่างไรเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 

4) ส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 1. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดในนโยบายการประกันคุณภาพ เรื่องการก าหนดมาตรฐานตัว

บ่งชี้ของส านักว่ามีกี่ตัวบ่งชี้ มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ การประเมิน อย่างไร 
2. ควรใส่กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ชัดเจน 
3. ควรมีรายละเอียดว่าการประกันคุณภาพส่งผลต่อการท างานหรือส่งผลต่อการปรับปรุง
การด าเนินงานของส านักอย่างไร 

5) สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรมีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงาน ของสถาบันฯ 

ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ท่ีเชื่อมโยง การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน
กลยุทธ์ 
2. ควรมีการท าความเข้าใจการมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพในกรณีท่ีเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น สามารถน าผลการประเมินจากผู้รับบริการของสถาบันฯ มาเป็นส่วน
หน่ึงในการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน 

6) ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 1. ส านักควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ เช่น 
คณาจารย์  
นักศึกษา บุคลากร มาร่วมในการก าหนดนโยบาย ตัวบ่งชี้ และการร่วมติดตามหรือร่วมกิจ
กรรรม 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพควรมีการจัดท าแผน/ปฏิทิน และก าหนด
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเติมจากข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ เช่น กระบวนการ
ประกันคุณภาพท่ีประสบความส าเร็จ/การจัดท าแนวปฏิบัติท่ีดี เทคนิคการก ากับติดตาม 
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียน SAR เป็นต้น 

 

7) ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 
 

- 
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หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
8)  บัณฑิต
วิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 1. ควรมีการท าความเข้าใจองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน 

2. ควรมีการทบทวนการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้สะท้อนคุณภาพของการ
ด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา 
อาจารย์ บัณฑิตศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้
ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ 

9) ส านักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ส านักควรปรับระบบและกลไกจากของมหาวิทยาลัยเป็นของตนเอง 

2. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพเพิ่มเติม เช่น 
คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มาร่วมในการก าหนดนโยบาย แนวทาง ก าหนดตัวบ่งชี้ หรือ
ร่วมมือในการติดตาม/ร่วมมือการท ากิจกรรม 
3. ควรมีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิทินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการก าหนดประเด็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท่ีเพิ่มเติมจากจุดเด่น/จุดท่ีพัฒนา เช่น อาจเพิ่มกระบวนการท างาน
ประกัน/การท าแนวปฏิบัติท่ีดี การด าเนินการก ากับติดตาม การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) เป็นต้น 

 
ตัวบ่งชี้ 3.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      ตัวบ่งชี้  3.1-3.16  เป็นตัวบ่งชี้ตามพันธกิจและตามจุดเน้นของหน่วยงาน  จึงไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้   มอบหมาย ทุกหน่วยงานพิจารณาข้อเสนอแนะ และด าเนินงาน 

 
หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 

1) กองพัฒนานักศึกษา - -  
2) กองนโนบายและ
วางแผน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. การประเมินความพึงพอใจควรมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 

2. ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานตามภาระหน้าท่ีของแต่ละบุคคล  เพื่อให้ทราบข้อมูลและสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้เม่ือบุคลากรรับผิดชอบงานน้ันไม่อยู่ 
3. ควรปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน และครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน 
4. ควรปรับปรุงการเขียนงานผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยจัดล าดับความพึงพอใจสูงสุดเพ่ือได้ทราบถึงแนวทาง การพัฒนาและปรับปรุง 
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หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
3) กองกลาง  1. การประเมินความพึงพอใจควรมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 

2. การท าแบบประเมินความพึงพอใจและสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละหน่วยงานควรจะมีการ
ท างานร่วมกัน 

4) ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรระบุกลุ่มผู้ประเมินและวิเคราะห์ผู้ประเมิน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
2. จ านวนผู้ประเมินยังน้อยไป ท าให้การประเมินสะท้อนถึงระบบการให้บริการยังไม่ชัดเจน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
6) ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 1. ส านักควรมีการจัดท าแผนการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม โดยมีกระบวนการติดตาม เครื่องมือการติดตามท่ีชัดเจน และรายงานผลการติดตามว่าแต่ละครั้งมี
ผลเช่นไรเป็นไปตามแผนหรือไม่  
2. การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรจ าแนกตามลักษณะ 
เช่น กิจกรรมท่ีเผยแพร่ , กิจกรรมท่ีให้บริการ หรือ กิจกรรมท่ีเผยแพร่และบริการ พร้อมกัน และตัดสรรกิจ
กรราท่ีมีความโดดเด่นต่อสาธารณชน โดยจ าแนกเป็น ภายในมหาวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับประเทศเป็น
ต้น และควรมีข้อมูลผู้ท่ีรับข่าวสารจากสิ่งท่ีเผยแพร่มากน้อยเพียงใด ท้ังน้ีอาจท าการเผยแพร่ในรูปแบบท่ีมี
ปฏิสัมพันธ์ 2 ท่าน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด  

- 

 
ตัวบ่งชี้ 3.1 กระบวนการส่งเสริมคุณภาพการท าวิทยานิพนธ์ 
 

หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
8) บัณฑิตวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัยมีการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

อย่างไรก็ตามควรมีการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตให้สามารถน าเสนอ
และตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น 

- 
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ตัวบ่งชี้  3.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
2) กองนโนบายและ
วางแผน 

- ในการจัดท ารายงานติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอต่อผู้บริหาร กองนโยบายและ
แผน ควรมีการพัฒนาเครื่องมือ หรือแบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ท่ีสามารถน ามาใช้
วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร 
เพื่อให้สามารถน าผลการด าเนินงานมาใช้ปรับแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้เหมาะสม และ
สามารถเป็นต้นแบบให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้น าไปปรับใช้อย่างเป็นระบบ 
นอกจากน้ี กองนโยบายและแผน ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีรองรับความ
เสี่ยงในการปรับลดงบประมาณ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นแนวทางการจัดท าโครงการท่ี
สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรเพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อไป  

- 

3) กองกลาง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีการเผยแพร่ระเบียบการเงินใหม่ ๆ แจ้งแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบอย่างทั่วถึง 

 
ตัวบ่งชี้  3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 

หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
3) กองกลาง - 1. ควรให้มีการติดตามการพัฒนาบุคลากรให้ท่ัวถึงทุกหน่วยงาน 

2. ควรให้มีอนุกรรมการของกบม.ในการติดตามการพัฒนาบุคลากร 
3. ควรเพิ่มการท าผลการประเมินในส่วนท่ีไม่บรรลุเป็นแนวทางพัฒนา 

 

 
ตัวบ่งชี้  3.4  ระดับความพึงพอใจของการให้บริการผ่านระบบเครือข่าย 
 
หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
4) ส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 1. ควรสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มจ านวนของผู้ตอบแบบประเมินของการให้บริการ  
2. ควรเพิ่มช่องทาง/รูปแบบ ของการประเมินความ 
พึงพอใจ 
3. ควรเพิ่มรายละเอียดของผลการประเมินในแต่ละด้าน 
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ตัวบ่งชี้  3.6  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 

หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
4) ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

 ควรจัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะกลาง 3-5 ปี เพื่อการพัฒนาท่ีต่อเนื่อง  

 

ตัวบ่งชี้  3.9 การบริหารจัดการการบริการวิชาการ 
 

หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
9) ส านักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้ 

 1. ส านักควรก าหนดปฏิทิน/แผนการติดตาม  การด าเนินโครงการบริการวิชาการและก าหนดรูปแบบการติดตาม 
ท้ังที่เป็นเอกสารและการติดตามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจน ควรมีการติดตามอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ
ตามไตรมาส 
2. การสรุปรายงานโครงการบริการทางวิชาการ ควรน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านัก   ตามไตรมาส เพื่อเร่งรัด
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
3. เอกสารการสรุปรายงานโครงการ ควรมีรายละเอียด ชื่อโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุง และจัดอันดับโครงการท่ีประสบ
ความส าเร็จ เพื่อยกย่องชมเชย 
4. การเผยแพร่ต่อสาธารณะอาจเพิ่มเติมรูปแบบ เช่น การจัดท า VTR จัดส่งหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
ตัวบ่งชี้  3.11  การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานสนับสนุน 
 
หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
7) ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 1. ควรรวบรวมและสรุปองค์ความรู้ท่ีสามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้ได้ 
2. ควรมีการสังเคราะห์ ถอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการจัดกิจกรรม และส่งเสริม สนับสนุนให้มีการต่อยอดองค์
ความรู้ท่ีสามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน และชุมชนได้จริง 

 

ตัวบ่งชี้  3.12  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
7) ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- 1. ควรจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีครอบคลุมทุก
ระดับ  
2. ควรทบทวนการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
ครอบคลุมท้ังระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบัน กอง และมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ให้เก็บข้อมูลในรูปของการน าระบบ
ไปใช้จริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ตัวบ่งชี้ 3.13  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
5) สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 ควรมีการทบทวน และพิจารณาเพ่ิมเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น เช่น นักวิจัยท่ีมีบทความตีพิมพ์ใน
วารสารที่มี Impact Factor สูง นักวิจัยท่ีมีบทความตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ นักวิจัยหน้าใหม่ท่ี
สามารถขอทุนวิจัยจากภายนอก 

 

 
ตัวบ่งชี้  3.14 ระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
 
หน่วยงาน จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง   
5) สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 สถาบันฯมีกลไกสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยท้ังในด้านงบประมาณ และการพัฒนาศักยภาพในการเขียน
บทความ ท าให้มีบทความของอาจารย์ตีพิมพ์เป็นจ านวนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามควรมีการประเมินผลการ
ด าเนินการด้านน้ีให้ชัดเจนถึงประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนท่ีเป็นส่วนของสถาบันฯด าเนินการ และส่วนท่ี
เป็นการสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด ท้ังนี้เพื่อเป็นการเพิ่มกลไกในการมีส่วนร่วมระหว่าง 

 

ตัวบ่งชี้  3.15 การได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษา   

หน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการสังเคราะห์โดยมหาวิทยาลัย 
1) กองพัฒนา
นักศึกษา  

 ควรก าหนดนโยบายให้นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ  

 
*** 
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6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2557-2560 
  ในปีการศึกษา  2557-2560  มีหลักสูตร  จ านวน  50 หลักสูตร  (หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน  45 หลักสูตร  และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  5 หลักสูตร)   รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร  โดยผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. หรือมีความเช่ียวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีผลการประเมินจ าแนกราย
หลักสูตร  ดังนี ้

6.1 คณะครุศาสตร์ จ านวนท้ังหมด 14  หลักสูตร ประกอบด้วย 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 10 หลักสูตร คือ 1) สังคมศึกษา 2) คณิตศาสตร์ 3) ภาษาไทย 4) ภาษาจีน 5) ภาษาอังกฤษ 6) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 7) พลศึกษา 8) คอม พิวเตอร์ศึกษา 

ประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย  
    หลักสูตรประกาศนียบัตร   จ านวน  1  หลักสูตร  คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
    หลักสูตรระดับปริญญาโท   จ านวน  1  หลักสูตร  คือ บริหารการศึกษา 
    หลักสูตรระดับปริญญาเอก   จ านวน  2  หลักสูตร   คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรหิารการศึกษา                                                                                       

 

มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้ 0.01-2.00  ระดับคุณภาพน้อย 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00  ระดับคุณภาพด ี  4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 
 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร/ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการ

ประเมิน 
คะแนน ผลการ

ประเมิน 
1 สังคมศึกษา 2.14 ปานกลาง 2.84 ปานกลาง 3.42 ด ี 3.51 ดี   
2 คณิตศาสตร ์ ไม่ผา่นการประเมิน 2.87 ปานกลาง 3.26 ด ี 3.39 ดี   
3 ภาษาไทย 2.36 ปานกลาง 2.91 ปานกลาง 3.39 ด ี 3.82 ดี   
4 ภาษาอังกฤษ 2.92 ปานกลาง 3.15 ด ี 3.39 ด ี 3.40 ดี   
5 ภาษาจีน 2.92 ปานกลาง 2.85 ปานกลาง 2.38 ปานกลาง 2.65 ปานกลาง   
6 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2.01 ปานกลาง 2.86 ปานกลาง 3.15 ด ี 3.38 ดี   
7 พลศึกษา 2.54 ปานกลาง 2.96 ปานกลาง 3.04 ด ี 3.17 ดี   
8 คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.09 ปานกลาง 2.83 ปานกลาง 3.74 ด ี 3.27 ดี   
9 ประถมศึกษา 2.86 ปานกลาง 3.13 ด ี 3.45 ด ี 3.57 ดี   
10 การศึกษาปฐมวัย 

 
2.70 ปานกลาง 2.77 ปานกลาง 3.16 ด ี 3.24 ดี   

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร จ าแนกรายตัวบ่งชี ้ศึกษาเพิม่เติมได้
โดย แสกน QR Code 
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ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร/ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการ

ประเมิน 
คะแนน ผลการ

ประเมิน 
11 การบริหารการศึกษา 

(ป.โท) 
2.17 ปานกลาง 3.11 ด ี 2.98 ปานกลาง 3.39 ดี   

12 การบริหารการศึกษา  
(ป.เอก) 

1.60 น้อย 3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 3.30 ดี   

13 ยุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา (ป.เอก) 

2.70 ปานกลาง 3.06 ด ี 3.66 ด ี 3.50 ดี   

14 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
คร ู

2.19 ปานกลาง 3.15 ด ี 3.54 ด ี 3.41 ดี   

ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวมคณะครุศาสตร์ (ตัวบ่งชี้ 
1.1 ระดับคณะ) 

2.23 ปรับปรุง 2.96 พอใช้ 45.48/14=3.25 พอใช้ 47.00/14= 3.26 พอใช้   

 

เกณฑ์การประเมิน (ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับคณะ)  
0.00 -1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง  2.51-3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี  4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  2557-2560  ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์  
 

หน่วยงาน/ปี
การศึกษา 

ระดับคุณภาพ รวมหลักสูตร 
0 (ไม่ได้คุณภาพ) น้อย ปานกลาง ดี 

ครุศาสตร ์ ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 1 หลักสูตร 
คือ คณิตศาสตร ์

จ านวน 1 หลักสูตร 
คือ บริหาร
การศึกษา (ป.เอก)   

จ านวน 12 หลักสูตร คือ  สังคมศกึษา ภาษาไทย 
ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ทั่วไป พลศกึษา คอมพิวเตอร์
ศึกษา การศึกษาปฐมวัย บรหิารการศึกษา (ป.โท) 
ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา  ยุทธศาสตร์การบริหารและ  
การพัฒนา (ป.เอก) และประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู
 
 

-  
14 
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หน่วยงาน/ปี
การศึกษา 

ระดับคุณภาพ รวมหลักสูตร 
0 (ไม่ได้คุณภาพ) น้อย ปานกลาง ดี 

 - - ปีการศึกษา  2558 
จ านวน 9 หลักสูตร คือ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาจีน วิทยาศาสตรท์ั่วไป พลศึกษา 
คอมพิวเตอร์ศึกษา การศึกษาปฐมวัย บริหารการศึกษา 
(ป.โท) 

 
จ านวน 5 หลักสูตร คือ ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา 
บริหารการศึกษา (ป.เอก)  ยุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา (ป.เอก) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คร ู

 
14 

- - ปีการศึกษา  2559 
จ านวน 3 หลักสูตร คือ  ภาษาจีน และ บริหารการศึกษา 
ป.โท  และ (ป.เอก) 

 
จ านวน 11 หลักสูตร   คือ  สังคมศึกษา คณิตศาสตร์  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป   พล
ศึกษา  คอมพิวเตอร์ศึกษา ประถมศึกษา  การศึกษา
ปฐมวัย ประกาศนยีบัตรวิชาชีพครู  และยุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนา (ป.เอก) 

 
14 

- - ปีการศึกษา  2560 
จ านวน 1 หลักสูตร คือ  ภาษาจีน 

จ านวน 13 หลักสูตร  คือ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  สังคมศึกษา  พล
ศึกษา  คอมพิวเตอร์ศึกษา ประถมศึกษา  การศึกษา
ปฐมวัย และประกาศนยีบัตรวิชาชีพครู บริหาร
การศึกษา ป.โท  และ (ป.เอก)และยุทธศาสตร์การ
บริหารและการพัฒนา (ป.เอก)  

 
14 

2557 1 (7.14 %) 1 (7.14 %) 12  (85.71 %) - 14 
2558 - - 9 (64.29 %) 5 (35.14 %) 14 
2559 - - 3 (21.43 %) 11 (78.57 %) 14 
2560 - - 1 (7.14 %) 13 (92.86 %) 14 
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6.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวนทั้งหมด  11  หลักสูตร ประกอบด้วย 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 10 หลักสูตร คือ 1) รัฐประศาสนศาสตร์ 2) นิติศาสตร์ 3) การพัฒนาสังคม 4) วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  5) บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร์              

6) ภาษาไทย 7) ภาษาจีน 8) ภาษาอังกฤษ  9) ภูมิสารสนเทศ  10) ดนตรีศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร  คือ  1) รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้  

0.01-2.00  ระดับคุณภาพน้อย 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00  ระดับคุณภาพด ี  4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ดับที ่ ชื่อหลักสูตร/ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการ

ประเมิน 
คะแนน ผลการ

ประเมิน 
คะแนน ผลการประเมิน 

1 รัฐประศาสนศาสตร ์ 2.86 ปานกลาง 3.49 (มรภ.กพ.) 
3.52 (มรภ.กพ.

แม่สอด) 
3.53 

ด ี 3.40 ดี 3.34 ดี   

2 นิติศาสตร ์ 2.73 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 2.96 ปานกลาง 3.25 ดี   
3 การพัฒนาสังคม 2.71 ปานกลาง 2.73 ปานกลาง 2.52 ปานกลาง 3.10 ดี   
4 วิจิตรศลิป์และประยุกต์

ศิลป ์
3.00  ปานกลาง 2.88 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 3.14 ดี   

5 บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

2.18 ปานกลาง 2.76 ปานกลาง 3.66 ดี 3.35 ดี   

6 ภาษาไทย 2.58 ปานกลาง 2.99 ปานกลาง 2.88 ปานกลาง 3.02 3.02   
7 ภาษาอังกฤษ 2.99 ปานกลาง 1.59 น้อย 2.43 ปานกลาง 2.83 ปานกลาง   
8 ภาษาจีน 2.27 ปานกลาง 3.18 ด ี 2.38 ปานกลาง 2.91 ปานกลาง   
9 ภูมิสารสนเทศ 1.79 น้อย 2.11 ปานกลาง 3.09 ดี 3.63 ดี   

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
จ าแนกรายตัวบง่ชี ้ศึกษาเพิ่มเตมิได้โดย แสกน QR Code 
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ดับที ่ ชื่อหลักสูตร/ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการ

ประเมิน 
คะแนน ผลการ

ประเมิน 
คะแนน ผลการประเมิน 

10 ดนตรีศึกษา 2.16 ปานกลาง 2.93 ปานกลาง 3.15 ดี 2.68 ปานกลาง   
11 รัฐประศาสนศาสตร์(ป.โท) 2.36 ปานกลาง 2.42 ปานกลาง 2.96 ปานกลาง 3.34 ดี   

ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับ
คณะ) 

2.45 ปรับปรุง 2.73 พอใช้ 32.56/11=2.96 พอใช้ 34.69/11=3.15 ดี   

 
เกณฑ์การประเมิน (ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับคณะ)  

0.00 -1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง  2.51-3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี  4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  2557-2560  ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หน่วยงาน/ 
ปีการศึกษา 

ระดับคุณภาพ รวมหลักสูตร 
0 (ไม่ได้คุณภาพ) น้อย ปานกลาง ดี 

มนุษยศาสตร์ 
และ
สังคมศาสตร ์

 
- 

ปีการศึกษา 2557 
 จ านวน 1 หลักสูตร คือ  
สารสนเทศภมูิศาสตร ์

 
จ านวน 10 หลักสูตร คือ  ภาษาองักฤษ 
นิติศาสตร์ การพัฒนาสังคม วิจิตรศิลป์และ
ประยุกตศ์ิลป์  ภาษาไทย บรรณารักษ์ศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  
(ป.โท)  ดนตรีศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์  และ
ภาษาจีน 

 
- 

 
11 
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หน่วยงาน/ 
ปีการศึกษา 

ระดับคุณภาพ รวมหลักสูตร 
0 (ไม่ได้คุณภาพ) น้อย ปานกลาง ดี 

 - ปีการศึกษา  2558 
 จ านวน 1 หลักสูตร คือ 
ภาษาอังกฤษ 

 
จ านวน 8 หลักสูตร คือ นิติศาสตร ์การพัฒนา
สังคม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  ภาษาไทย 
สารสนเทศภมูิศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ดนตรีศึกษา รฐัประศาสน
ศาสตร์ (ป.โท) 

 
จ านวน 2 หลักสูตร คือ รัฐประศาสนศาสตร์  ภาษาจีน 
 

 
11 

- - ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 7 หลักสูตร คือ การพัฒนาสังคม  
นิติศาสตร์  วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ (ป.โท) 

 
จ านวน 4 หลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตร์*  
บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร์   
สารสนเทศภมูิศาสตร์ และ ดนตรศีึกษา 
 

 
11 

- - ปีการศึกษา  2560 
จ านวน 3 หลักสูตร  คือ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และดนตรีศึกษา 

 
จ านวน 8 หลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตร์*  
  บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร์  
สารสนเทศภมูิศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) 
การพัฒนาสังคม  นิติศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  
และ ภาษาไทย   

 
11 

2557 - 1  (9.09 %)  10 (90.91 %) - 11 
2558 - 1 (9.09 %) 8 (72.73 %) 2 (18.18 %) 11 
2559 - - 7 (63.64 %) 4 (36.36 %) 11 
2560 - - 3 (27.27 %)  8 (72.73 %) 11 
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6.3  คณะวิทยาการจดัการ จ านวนท้ังหมด  8 หลักสูตร ประกอบดว้ย 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 8  หลักสูตร คือ 1) การจัดการทั่วไป 2) การตลาด 3) การเงินและการธนาคาร     

4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5) เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 6) การบัญชี 7) การท่องเที่ยวและการโรงแรม  8) นิเทศศาสตร์ 
มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้ 0.01-2.00  ระดับคุณภาพน้อย 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00  ระดับคุณภาพด ี  4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร/ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการ

ประเมิน 
คะแนน ผลการ

ประเมิน 
คะแนน ผลการ

ประเมิน 
คะแนน ผลการประเมิน 

1 การจัดการทั่วไป 3.62 ด ี 3.63 (มรภ.กพ.) 
3.21 (มรภ.กพ.
แม่สอด) 3.63 

ด ี 3.48 (มรภ.กพ.) 
3.15 (มรภ.กพ.แม่สอด) 

3.49 
ด ี 3.49 ด ี   

2 การตลาด 2.70 ปานกลาง 3.20 ด ี 3.78 ด ี 3.94 ด ี   
3 การเงินและการธนาคาร 2.42 ปานกลาง 2.45 ปานกลาง 2.93 ปานกลาง 3.29 ด ี   
4 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 3.31 ด ี 3.25 (มรภ.กพ.) 

3.51 (มรภ.กพ.
แม่สอด) 3.25 

ด ี 3.06 (มรภ.กพ.) 
3.38 (มรภ.กพ. 
แม่สอด) 3.21 

 
ด ี

2.94 ปานกลาง   

5 เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 2.53 ปานกลาง 3.25 ด ี 3.34 ด ี 3.40 ด ี   
6 การบัญชี 2.70 ปานกลาง 2.94 (มรภ.กพ.) 

2.79 (มรภ.กพ.
แม่สอด) 2.94 

ปานกลาง 3.19 (มรภ.กพ.) 
3.11 (มรภ.กพ. 
แม่สอด) 3.19 

ด ี 3.37 ด ี   

7 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2.54 ปานกลาง 3.29 ด ี 3.37 ด ี 3.27 ด ี   
8 นิเทศศาสตร ์ 2.44 ปานกลาง 3.11 ด ี 3.26 ด ี 3.53 ด ี   

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
คณะวิทยาการจัดการ  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับคณะ) 

2.78 พอใช้ 3.14 พอใช้ 26.57/8=3.32 พอใช้ 27.31/8 =3.41 ดี   

เกณฑ์การประเมิน (ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับคณะ)  
0.00 -1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง  2.51-3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี  4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
จ าแนกรายตัวบ่งช้ี ศึกษาเพ่ิมเติมได้โดย แสกน QR Code 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  2557-2560  ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
 

หน่วยงาน/ 
ปีการศึกษา 

ระดับคุณภาพ รวมหลักสูตร 
0 (ไม่ได้คุณภาพ) น้อย ปานกลาง ด ี

วิทยาการจัดการ - - ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 6  หลักสูตร คือ  การเงินและการธนาคาร 
การบัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 
การท่องเท่ียวและการโรงแรม และ นิเทศศาสตร์ 

 
จ านวน 2 หลักสูตร คือ  การจัดการท่ัวไป และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
8 

- - ปีการศึกษา  2558 
จ านวน 2 หลักสูตร คือ การเงินและการธนาคาร 
การบัญชี 

 
จ านวน 6 หลักสูตร คือ การจัดการทั่วไป การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
การเงินการคลัง การท่องเท่ียวและการโรงแรม นิเทศศาสตร์ 

 
8 

- - ปีการศึกษา  2559 
จ านวน 1 หลักสูตร คือ การเงินและการธนาคาร 

 
จ านวน 7 หลักสูตร คือ การจัดการทั่วไป  การตลาด  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์
การเงินการคลัง การบัญชี การท่องเท่ียวและ   การโรงแรม  และนิเทศศาสตร์ 

 
8  

- - ปีการศึกษา  2560 
จ านวน 1 หลักสูตร คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
จ านวน 7 หลักสูตร คือ การจัดการทั่วไป  การตลาด  การเงินและการธนาคาร  
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง การบัญชี การท่องเท่ียวและการโรงแรม และนิเทศศาสตร์ 

 
8 

2557 - - 6 (75.00 %) 2 (25.00 %) 8 
2558 - - 2 (25.00 %) 6 (75.00 %) 8 
2559 - - 1 (12.50 %) 7 (87.50 %) 8 
2560 - - 1 (12.50 %) 7 (87.50 %) 8 
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6.4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนท้ังหมด 10  หลักสูตร ประกอบด้วย 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 10  หลักสูตร คือ 1) ฟิสิกส์ 2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3) เคมี (วทบ.)  

4) วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 5) คณิตศาสตร์ 6) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7) เทคโนโลยสีารสนเทศ 8) ชีววิทยา 9) สาธารณสุขศาสตร์ และ10) เคมี.(ค.บ.) 
มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้ 0.01-2.00  ระดับคุณภาพน้อย 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00  ระดับคุณภาพด ี  4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

ดับที ่ ชื่อหลักสูตร/ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการ

ประเมิน 
คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการ

ประเมิน 
คะแนน ผลการประเมิน 

1 ฟิสิกส ์ 2.37 ปานกลาง 2.73 ปานกลาง 2.96 ปานกลาง 3.01 ดี   
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 
2.96 ปานกลาง 3.39 ด ี 3.05 ดี 3.32 ดี   

3 เคมี  (วทบ.)   2.92 ปานกลาง 3.72 ด ี 3.52 ดี 3.60 ดี   
4 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.42 ปานกลาง 2.81 ปานกลาง 2.98  ปานกลาง 3.28 ดี   
5 คณิตศาสตร ์ 2.64 ปานกลาง 3.45 ด ี 3.18 ดี 3.56 ดี   
6 วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 2.25 ปานกลาง 2.59 ปานกลาง 3.20 ดี 3.33 ดี   
7 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.84 น้อย 2.26 ปานกลาง 2.72 ปานกลาง 3.40 ดี   
8 ชีววิทยา 2.35 ปานกลาง 2.83 ปานกลาง 2.77 ปานกลาง 3.15 ดี   
9 สาธารณสุขศาสตร ์ 2.49 ปานกลาง 3.30 ด ี 3.59 ดี 3.32 ดี   
10 เคมี (ค.บ.) หลักสตูรใหม่ จดัการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 2.50 ปานกลาง 3.09 ดี   

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับคณะ) 

2.46 ปรับปรุง 3.01 พอใช้ 30.47/10=3.05 พอใช้ 33.06/10 =3.31 ดี   

เกณฑ์การประเมิน (ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับคณะ)  
0.00 -1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง  2.51-3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี  4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 
 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
จ าแนกรายตัวบง่ชี ้ศึกษาเพิ่มเตมิได้โดย แสกน QR 
Code 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  2557-2560  ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หน่วยงาน ระดับคุณภาพ รวมหลักสูตร 
0 (ไม่ได้คุณภาพ) น้อย ปานกลาง ดี 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

- ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 1 หลักสูตร 
คือ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

 
จ านวน 8 หลักสูตร คือ  ฟิสิกส์ วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร เคมี คณิตศาสตร์  และสาธารณสุขศาสตร ์

 
- 

 
9 
 

- - ปีการศึกษา  2558 

จ านวน 5 หลักสตูร คือ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และชีววิทยา 

จ านวน 4 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร เคมี คณิตศาสตร  และสาธารณสุขศาสตร ์

 
9 

- - ปีการศึกษา  2559 
จ านวน  5 หลักสูตร คือ ฟิสิกส์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเคมี (ค.บ.)  เนื่องจากเป็นหลักสตูร
เปิดใหม่ ปีการศึกษา  2559   

จ านวน  5 หลักสูตร คือ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  เคมี  (วทบ.)  คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และสาธารณสุขศาสตร ์

 
10 

- - ปีการศึกษา  2560 
- 

จ านวน  10 หลักสูตร คือ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  เคมี  (วทบ.)  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์  สาธารณสุขศาสตร์  
ฟิสิกส์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และเคมี (ค.บ.)  เนื่องจากเป็นหลักสูตรเปิดใหม่
ปีการศึกษา  2559  

 
10 

2557 - 1 (11.11 %) 8 (88.89 %) - 9 
2558   5 (55.56 %) 4 (44.44 %) 9 
2559 - - 5 (50.00 %) 5 (50.00 %) 10 
2560 - - - 100 (100 %) 

 
10 
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6.5  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวนทั้งหมด 7 หลักสูตร ประกอบด้วย  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 7 หลักสูตร คือ 1) เทคโนโลยีไฟฟ้า 2) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3) ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

4) การจัดการโลจิสติกส์ 5) เทคโนโลยีพลังงาน 6) เทคโนโลยีก่อสร้าง และ 7) อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้ 0.01-2.00  ระดับคุณภาพน้อย 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00  ระดับคุณภาพด ี  4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ดับที ่ ชื่อหลักสูตร/ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน 

1 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

2.39 ปานกลาง 2.88 ปานกลาง 3.16 ดี 3.23 ดี   

2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2.27 ปานกลาง 2.54 (มรภ.กพ.) 
2.33 (มรภ.กพ.

แม่สอด) 
2.33 

ปานกลาง 
3.08 

ดี 
2.98 

ปานกลาง 
  

3 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1.45 น้อย 3.20 ดี 3.58 ดี 3.58 ดี   
4 เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์   

ไม่ผ่านการประเมินฯ 
2.73 (มรภ.กพ.) 
3.03 (มรภ.กพ.

แม่สอด) 
2.73 

ปานกลาง 
3.57 

ดี 
3.59 

ดี 
  

5 เทคโนโลยีพลังงาน 2.21 ปานกลาง 2.67 ปานกลาง 3.86  ดี 3.37 ดี   
6 เทคโนโลยีก่อสร้าง หลักสูตรใหม่ จัดการเรียน

การสอน ปีการศึกษา 2558 
2.98 ปานกลาง 2.47 ปานกลาง 3.11 ดี   

7 อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 2.39 ปานกลาง 2.75 ดี   
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับคณะ) 

1.66 ปรับปรุง 2.83 พอใช้ 22.11/7=3.16 พอใช้ 22.61/7 = 3.23 ด ี   

 

เกณฑ์การประเมิน (ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับคณะ)  
0.00 -1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง  2.51-3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี  4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
จ าแนกรายตัวบง่ชี ้ศึกษาเพิ่มเตมิได้โดย แสกน QR Code 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  2557-2560  ระดับหลักสูตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หน่วยงาน/ 
ปีการศึกษา 

ระดับคุณภาพ รวมหลักสูตร 
0 (ไม่ได้คุณภาพ) น้อย ปานกลาง ดี 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 1 หลักสูตร 
คือ  เทคโนโลยีการ
จัดการโลจสิติกส ์

 
จ านวน 1 หลักสูตร 
คือ  ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์

 
จ านวน 3 หลักสูตร คือ  เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีพลังงาน 

 
- 

 
5 

- - ปีการศึกษา  2558 
จ านวน 5 หลักสูตร คือ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการจดัการโลจิสติกส์ เทคโนโลยี
พลังงาน เทคโนโลยีก่อสร้าง 

 
จ านวน 1 หลักสูตร คือ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์

 
6 

- - ปีการศึกษา 2559  
จ านวน 2 หลักสูตร  คือ  อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่จัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2559 และเทคโนโลยีกอ่สร้าง 

จ านวน 5 หลักสูตร  คือ เทคโนโลยีไฟฟ้า   
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ การจดัการโลจสิติกส์  และเทคโนโลยีพลังงาน 

 
7 

- - ปีการศึกษา  2560 
จ านวน 2 หลักสูตร  คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 

 
จ านวน 5 หลักสูตร  คือ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าไฟฟ้า   
เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ การจดัการโลจสิติกส์  และเทคโนโลยีพลังงาน 

 
7 

2557 1 (20.00 %) 1 (20.00 %) 3 (60.00 %) - 5 

2558 - - 5 (83.33 %) 1 (16.67 %) 6 
2559 - - 2 (28.57 %) 5 (71.43 %) 7 
2560 - - 2 (28.57 %) 5 (88.89 %) 7 
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6.6  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จ านวนท้ังหมด 6 หลักสูตร (หลักสูตรที่ใช้มคอ.2 ร่วมกันกับมรภ.ก าแพงเพชร) ประกอบด้วย     
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 6 หลักสูตร คือ 1) การจัดการทั่วไป 2) การบัญชี 3) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4) รัฐประศาสนาศาสตร์ 5) เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 6) การจัดการโลจิสติกส์ 

มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้ 0.01-2.00  ระดับคุณภาพน้อย 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00  ระดับคุณภาพด ี  4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
                                                                                                                                                       

 
ดับที ่ ชื่อหลักสูตร/ 

ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน 

1 การจัดการทั่วไป* 3.62 ด ี 3.67 ด ี 3.15 ดี 3.49 ดี   
2 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ* 3.31 ด ี 3.25 ด ี 3.38 ดี 2.70 ปานกลาง   
3 การบัญชี* 2.70 ปานกลาง 2.94 ปานกลาง 3.11 ดี 3.37 ดี   
4 เทคโนโลยีการจดัการโลจิ

สติกส์* 
 

ไม่ผา่นการประเมินฯ 
3.03 ด ี 3.57 ดี 3.59 

ดี 
  

5 รัฐประศาสนศาสตร์* 2.86 ปานกลาง 3.49 ด ี 3.60 ดี 3.34 ดี   
6 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์* 2.27 ปานกลาง 2.33 ปานกลาง 2.97 ปานกลาง 2.98 ปานกลาง   

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับคณะ) 

2.64* ปานกลาง 3.07* ดี 19.78/6=3.30* ดี 19.78/6=3.30 ปานกลาง   

 
หมายเหตุ     *  เป็นหลักสูตรที่จดัการเรียนการสอนที่มรภ.ก าแพงเพชร แม่สอด ใช้มคอ. 2 ร่วมกับ มรภ.กพ. 
 

เกณฑ์การประเมิน (ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับคณะ)  
0.00 -1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง  2.51-3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี  4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 

 
 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
จ าแนกรายตัวบง่ชี ้ศึกษาเพิ่มเตมิได้โดย แสกน QR 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  2557-2560  ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 

หน่วยงาน/ 
ปีการศึกษา 

ระดับคุณภาพ รวมหลักสูตร 
0 (ไม่ได้คุณภาพ) น้อย ปานกลาง ดี 

มรภ.กพ. 
แม่สอด 

ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 1 หลักสูตร 
คือ  เทคโนโลยีการ
จัดการโลจสิติกส ์

 
-   

 
จ านวน 4 หลักสูตร คือ  การบัญชเีทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
การจัดการทั่วไป และรัฐประศาสนศาสตร ์

 
จ านวน 1 หลักสูตร คือ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2557 ตรวจประเมินแยกออกจาก
หลักสตูรที่มี มคอ.2 ร่วม เนื่องจากจะน าผลไปประกอบการ
จัดการศึกษานอกท่ีตั้ง  

 
6  

- - ปีการศึกษา  2558 
จ านวน 2 หลักสูตร คือ การบัญชี * แลเทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร์* 

 
จ านวน 4 หลักสูตร คือ การจัดการทั่วไป* คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ* รัฐประศาสนศาสตร์* และเทคโนโลยีการจดัการโลจิ
สติกส์* 

 
6 

- - ปีการศึกษา 2559  
จ านวน 1 หลักสูตร คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์* 

 
จ านวน 5 หลักสูตร คือ การบัญชี * การจัดการทั่วไป* 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ* รัฐประศาสนศาสตร์* และการ
จัดการโลจสิติกส์* 

 
6 

- - ปีการศึกษา  2560 
จ านวน 2 หลักสูตร  คือ  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์* และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ* 

 
จ านวน 4 หลักสูตร คือ การบัญชี * การจัดการทั่วไป*     
รัฐประศาสนศาสตร์* และการจัดการโลจิสติกส์* 

 
6 

2557 1 (16.67 %)  4 (66.67 %) 1 (16.67 %) 6 

2558 - - 2 (33.33 %) 4 (66.67 %) 6 
2559 - - 1 (16.67 %) 5 (71.43 %) 6 
2560 - - 2 (33.33 %) 4 (46.67 %) 6 

 
*** 
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7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  ประจ าปีการศึกษา  2557-2560    
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2560 ระดับคณะ (ภาพรวม)  โดยจ าแนกผลการประเมินรายตัวบง่ช้ี ดังตาราง 

 

ตาราง 5.5-7  แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา  2557-2560 

ชื่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 
ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ ฯ เทคโนโลยี ฯ มรภ.กพ. แม่สอด 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผล
การบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม 

2557 2.23 ต้องปรับปรุง 2.45 ต้องปรับปรุง 2.78 พอใช้ 2.46 ต้องปรับปรุง 1.66 ต้องปรับปรุง 2.64 พอใช้ 

2558 2.96 พอใช้ 2.73 พอใช้ 3.14 พอใช้ 3.01 พอใช้ 2.84 พอใช้ ไม่รับการประเมิน 

2559 3.25 พอใช้ 2.96 พอใช้ 3.32 พอใช้ 3.05 พอใช้ 3.16 พอใช้ ไม่รับการประเมิน 
2560 3.36 พอใช้ 3.15 พอใช้ 3.41 พอใช้ 3.31 พอใช้ 3.23 พอใช้ ไม่รับการประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

2557 2.47 ต้องปรับปรุง 1.63 ต้องปรับปรุง 2.15 ปรับปรุง 2.78 พอใช้ 1.11 ปรับปรุงเร่งด่วน 1.07 ปรับปรุงเร่งด่วน 
2558 2.63 พอใช้ 2.14 ต้องปรับปรุง 2.33 ปรับปรุง 2.70 พอใช้ 1.28 ปรับปรุงเร่งด่วน 1.04 ปรับปรุงเร่งด่วน 

2559 3.34 พอใช้ 2.19 ต้องปรับปรุง 2.72 พอใช้ 2.33 ต้องปรับปรุง 1.30 ปรับปรุงเร่งด่วน 1.65 ต้องปรับปรุง 
2560 3.39 พอใช้ 2.75 พอใช้ 2.99 พอใช้ 2.82 พอใช้ 1.14 ปรับปรุงเร่งด่วน 1.69 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
จ านวนอาจารย์ 
ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

2557 2.06 ต้องปรับปรุง 1.27 ปรับปรุงเร่งด่วน 2.51 พอใช้ 3.13 พอใช้ 1.67 ต้องปรับปรุง 0.24 ปรับปรุงเร่งด่วน 

2558 1.97 ต้องปรับปรุง 1.33 ปรับปรุงเร่งด่วน 2.52 พอใช้ 3.90 ดี 1.70 ต้องปรับปรุง 0.69 ปรับปรุงเร่งด่วน 

2559 2.44 ต้องปรับปรุง 1.37 ปรับปรุงเร่งด่วน 2.54 พอใช้ 3.67 ดี 2.08 ต้องปรับปรุง 0.44 ปรับปรุงเร่งด่วน 

2560 2.80 พอใช้ 1.72 ต้องปรับปรุง 3.08 พอใช้ 3.63 ดี 2.65 พอใช้ 1.35 ปรับปรุงเร่งด่วน 
ตวับ่งช้ีที ่1.4  
จ านวนนักศึกษา 
เต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

2557 0.00 ปรับปรุงเร่งด่วน 1.56 ต้องปรับปรุง 4.90 ดีมาก 3.00 พอใช้ 0.00 ปรับปรุงเร่งด่วน 5.00 ดีมาก 

2558 0.00 ปรับปรุงเร่งด่วน 3.77 ด ี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2559 4.68 ดีมาก 3.25 พอใช้ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2560 4.55 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
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ชื่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 
ครุศาสตร ์ มนุษยศาสตร์ ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ ฯ เทคโนโลยี ฯ มรภ.กพ. แม่สอด 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การ
บริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

2557 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 

2558 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 

2559 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2560 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

2557 3.00 พอใช้ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 

2558 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2559 5.00 ดีมาก 3.00 พอใช้ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2560 5.00 ดีมาก 3.00 พอใช้ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย/ 
ระดับคุณภาพราย
องค์ประกอบ 1 

2557 2.29 ต้องปรับปรุง 2.82 พอใช้ 3.72 ดี 3.56 ดี 2.07 ต้องปรับปรุง 3.16 พอใช้ 

2558 2.76 พอใช้ 3.33 พอใช้ 3.50 พอใช้ 4.10 ดี 3.30 พอใช้ 3.35 พอใช้ 

2559 3.95 ดี 2.96 พอใช้ 3.93 ดี 4.01 ดี 3.07 พอใช้ 3.42 พอใช้ 

2560 4.02 ดี 3.27 พอใช้ 4.08 ดี 4.13 ดี 3.50 พอใช้ 3.61 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบ
และกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

2557 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 

2558 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2559 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2560 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

2557 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 2.80 พอใช้ 

2558 5.00 ดีมาก 4.75 ดีมาก 5.00 ดีมาก 2.61 พอใช้ 5.00 ดีมาก 2.03 ต้องปรับปรุง 
2559 5.00 ดีมาก 4.81 ดีมาก 5.00 ดีมาก 2.69 พอใช้ 5.00 ดีมาก 2.80 พอใช้ 

2560 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 2.50 ต้องปรับปรุง 2.94 พอใช้ 4.83 ดีมาก 
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ชื่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 
ครุศาสตร ์ มนุษยศาสตร์ ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ ฯ เทคโนโลยี ฯ มรภ.กพ. แม่สอด 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ผลการประเมิน 

ชื่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 
ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ ฯ เทคโนโลยี ฯ มรภ.กพ. แม่สอด 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแน
น 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ผลการประเมิน 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจ าคณะและ
นักวิจัย 

2557 1.67 ต้องปรับปรุง 1.90 ต้องปรับปรุง 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 1.26 
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

2.83 พอใช้ 

2558 5.00 ดีมาก 4.25 ด ี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.56 ดีมาก 3.16 พอใช้ 
2559 5.00 ดีมาก 3.32 พอใช้ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 3.33 พอใช้ 

2560 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย/ 
ระดับคุณภาพราย
องค์ประกอบ 2 

2557 3.89 ดี 3.97 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 3.42 พอใช้ 3.55 ดี 

2558 5.00 ดีมาก 4.67 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.20 ดี 4.85 ดีมาก 3.40 พอใช้ 

2559 5.00 ดีมาก 4.38 ดี 5.00 ดีมาก 4.23 ดี 5.00 ดีมาก 3.71 ดี 

2560 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 2.50 ต้องปรับปรุง 4.31 ดี 4.93 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การ
บริการวิชาการแก่
สังคม 

2557 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2558 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2559 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2560 5.00 ดีมาก 4.00 ด ี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย/ 
ระดับคุณภาพราย
องค์ประกอบ 3 

2557 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2558 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2559 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2560 5.00 ดีมาก 
 

4.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
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ชื่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 
ครุศาสตร ์ มนุษยศาสตร์ ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ ฯ เทคโนโลยี ฯ มรภ.กพ. แม่สอด 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ผลการประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบ
และกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2557 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2558 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
2559 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2560 5.00 ดีมาก 4.00 ด ี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย /
ระดับคุณภาพราย
องค์ประกอบ 4 

2557 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2558 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2559 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
2560 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การ
บริหารของคณะเพื่อ
การก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

2557 4.00 ด ี 5.00 ดีมาก 4.00 ด ี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
2558 4.00 ด ี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 
2559 4.00 ด ี 4.00 ด ี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 4.00 ดี 
2560 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 

 
ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบ
ก ากับการประกัน
คุณภาพของ
หลักสตูร 

2557 4.00 ด ี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 
2558 4.00 ด ี 4.00 ด ี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
2559 4.00 ด ี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
2560 4.00 

 
 
 

ด ี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
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ชื่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 
ครุศาสตร ์ มนุษยศาสตร์ ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ ฯ เทคโนโลยี ฯ มรภ.กพ. แม่สอด 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ผลการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย /
ระดับคุณภาพราย
องค์ประกอบ 5 

2557 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 4.50 ดี 5.00 ดีมาก 4.50 ดี 5.00 ดีมาก 
2558 4.00 ดี 4.50 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.50 ดี 5.00 ดีมาก 
2559 4.00 ดี 4.50 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.50 ดี 4.50 ดี 
2560 4.50 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.50 ดี 

รวมคะแนนเฉลี่ย 
ทุกตัวบ่งชี ้

2557 3.34 พอใช้ 3.75 ดี 4.33 ดี 4.34 ดี 3.21 พอใช้ 3.82 ดี 

2558 3.81 ดี 4.07 ดี 4.31 ดี 4.40 ดี 4.11 ดี 3.91 ดี 

2559 4.36 ดี 3.84 ดี 4.50 ดี 4.29 ดี 4.27 ดี 3.94 ดี 

2560 4.47 ดี 4.05 ด ี 4.58 ดีมาก 4.40 ดี 4.15 ดี 4.32 ดี 

 
ผลการประเมิน   0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน   1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง   2.51-3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้    

3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี    4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 


	00 สภาบ.7.61 16.8.61 ปก-ผลการประเมินหลักสุตร คณะ สำนัก 60
	001 สภา.7.61 16.8.61 สรุป ผลการประเมินหลักสุตร คณะ สำนัก 60
	002 สภา.7.61 12.8.61การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะกก.โดยคณะ หลักสุตร 1
	003.0 สภา. 7.61 12.8.61สรุปวิเคราะห์ผลประเมินเชิงคุณภาพ คณะ -สำนัก 60ภาพรวม
	003.1 สภา. 7.61 12.8.61วิเคราะห์ผลประเมินเชิงคุณภาพ คณะ 60ภาพรวม
	003.2 วิเคราะห์ผลประเมินเชิงคุณภาพ สำนัก สถาบัน 60ภาพรวม
	004 ผลการประเมินหลักสูตร 60
	005 ผลการประเมิน คณะ  57-60

