สปก.006/2559

๕.๗
เอกสารประกอบการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๘
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (ตึก ๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วาระที่ 5.7 พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ ปีการศึกษา 2558
ผ่านระบบ CHE QA 3D Online System และระดับสานัก สถาบัน ปีการศึกษา 2558
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.7.1 รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
หน้า 3 - 76
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสานัก สถาบัน และวัน เดือน ปี ที่รับการตรวจประเมิน
5.7.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 และ 5.7.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ (ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง)
1) ระดับหลักสูตร
2) ระดับคณะ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
สังกัด
ผลการประเมิน
สังกัด
ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
1.1) คณะครุศาสตร์
หน้า 77 - 84 หน้า 140 - 151 2.1) คณะครุศาสตร์
หน้า 201 - 203
1.2) คณะมนุษยศาสตร์และ
2.2) คณะมนุษยศาสตร์และ
หน้า 85 - 92 หน้า 152 - 162
หน้า 204 - 206
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
1.3) คณะวิทยาการจัดการ
หน้า 93 - 100 หน้า 163 - 170 2.3) คณะวิทยาการจัดการ
หน้า 207 - 208
1.4) คณะวิทยาศาสตร์และ
2.4) คณะวิทยาศาสตร์และ
หน้า 131 - 132 หน้า 209 - 211
หน้า 101 - 108 หน้า 171 - 185
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
1.5) คณะเทคโนโลยี
2.5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หน้า 109 - 115 หน้า 186 - 192
หน้า 212 - 214
อุตสาหกรรม
1.6) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.6) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หน้า 116 - 122 หน้า 193 - 200
หน้า 215 - 216
กาแพงเพชร แม่สอด
กาแพงเพชร แม่สอด
1.7) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
2.1) ตารางเปรี ย บเที ย บผลการ
หน้า 123 - 129
หลักสูตร (หลักสูตรที่ใช้ มคอ.2 ร่วมกัน)
ประเมินฯ ปีการศึกษา 2557 และ
หน้า 133 - 134
2558 ระดับคณะ
1.8) สรุปรายงานการประเมิน
ตนเอง ตั ว บ่ ง ชี้ 1.1 ผลการ
2.2) สรุปรายงานการประเมินตนเอง
บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
หน้า 130
ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลรวมการบริหารงาน
หน้า 135
ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ระดั บ
ของคณะ ปีการศึกษา 2558 ระดับ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
3) ระดับสานัก สถาบัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
สังกัด
ผลการประเมิน
สังกัด
ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
3.1) สานักงานอธิการบดี
3.5) สานักวิทยบริการและ
หน้า 217 - 218
หน้า 225 - 226
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2) สานักส่งเสริมวิชาการ
3.6) สานักประกันคุณภาพ
หน้า 219 - 220
หน้า 227 - 229
และงานทะเบียน
การศึกษา
หน้า 136 - 138
หน้า 136 - 138
3.3) สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน้า 221 - 222 3.7) บัณฑิตวิทยาลัย
หน้า 230 - 231
3.4) สานักศิลปะและ
3.8) สานักบริการวิชาการและจัดหา
หน้า 223 - 224
หน้า 232 - 233
วัฒนธรรม
รายได้
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559

สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.7 พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ ปีการศึกษา
2558 ผ่ า นระบบ CHE QA 3D Online System และระดั บ ส านั ก สถาบั น ปี ก ารศึ ก ษา 2558 โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสานัก สถาบัน ประจาปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว สานักประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร จานวน 48 หลักสูตร และระดับคณะ ผ่านระบบ CHE QA 3D Online System และผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับสานัก สถาบัน ปีการศึกษา 2558 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมีผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ 1.1) ระดับมหาวิทยาลัย 2.93 คะแนน ระดับคุณภาพ พอใช้ (รายละเอียด
หน้า 130) และมีผลการบริหารงานของคณะ (ตัวบ่ งชี้ 5.2) ระดับมหาวิทยาลัย 3.76 คะแนน ระดับคุณภาพ
ดี (รายละเอียดหน้า 135)
ระดับคณะ
จากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพ ปีการศึกษา
2558 ระดับคณะ โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ในภาพรวมพบว่า มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการจานวนน้อย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการมีจานวนน้อย
(ระดับคุณภาพปรับปรุงเร่งด่วน และปรับปรุง) แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลข้างต้นกับปีการศึกษา 2557 ในปี
การศึกษา 2558 มีผลการประเมินที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม
สรุปได้ดังนี้
1. คณะควรมีการวางแผนอัตรากาลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ที่สอดคล้อง
กับจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา (FTES)
2. คณะควรมีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและแผนการจัดกิจกรรมให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่
เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าภาพรวมในระดับคณะ
3. คณะควรพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย โดยจัดทาเป็นสารสนเทศทั้งระดับคณะ ระดับ
หลักสูตร และระดับบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการบริหารและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพในการขอทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก และยกระดับ
คุณภาพการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีค่าน้าหนักที่สูงขึ้น
5. คณะควรจัดกิจกรรม Visiting Professor ที่สามารถพัฒนานักวิจัยให้กับอาจารย์ทุกหลักสูตร
ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนศักยภาพการวิจัยให้อาจารย์ทั้งคณะ
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6. คณะควรมี ก ารด าเนิ น การตามแผนการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ ชัด เจนและสอดคล้ อ งในการ
ปฏิบัติงาน และแสดงผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน
7. คณะควรทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และดาเนินการตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม
8. คณะควรทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และกากับ
ติดตามการดาเนินงานตามแผนตามรอบระยะเวลา
ระดับสานัก สถาบัน
จากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ปีการศึกษา
2558 โดยคณะกรรมการ ระดับสานัก สถาบัน พบว่า ควรมีการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
งานประจาปีงบประมาณ ควรการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ตามจานวนชั่วโมงที่มหาวิท ยาลัย
กาหนด การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานความเสี่ยงไม่ครบถ้วน มีบางหน่วยงานไม่ได้ดาเนิน การออกแบบ
หรือจัดทากระบวนงานหลักที่สาคัญของหน่วยงานและมีการนาไปปฏิบัติจริง ควรทบทวนและจัดทาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่ครอบคลุมพันธกิจ และยังมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามตัวบ่งชี้
รายหน่วยงาน (รายละเอียดหน้า 217-232)
พร้ อ มนี้ ไ ด้ น ำข้ อ มู ล เสนอในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ก ำแพงเพชร
ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2559 เพื่อพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ และมีมติที่ประชุมดังนี้
มอบหมำยคณะ ส ำนั ก สถำบั น พิจำรณำและทบทวนข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยในเดือนตุลำคม
2559
ประเด็นพิจารณา
พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ ปีการศึกษา
2558 ผ่ า นระบบ CHE QA 3D Online System และระดั บ ส านั ก สถาบั น ปี ก ารศึ ก ษา 2558
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
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5.7.1 รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสานัก สถาบัน และกาหนดวัน เดือน ปี ที่รับการตรวจประเมิน
1) ระดับหลักสูตร
1.1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
วันพุธ ที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องพักโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
(ระบบ Che QA Online)
1) ชื่อ-สกุล อาจารย์สุนทรี จูงวงศ์สุข
ประธาน
ตาแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-1812935
User :
Emai :
Password :
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์พลกฤต เกษตรเวทิน
กรรมการ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาสังคมวิทยา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
User :
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9321036
Password :
Email : 3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์อิสสราพร อ่อนบุญ
กรรมการ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
User :
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
Password :
Email : 4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์เลเกีย เขียวดี
เลขานุการ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-8018697
Email : kiageocmu@gmail.com
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1.2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
วันจันทร์ ที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรคณิตศาสตร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-9063516
Email : kritda@uru.ac.th
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ชม ปานตา
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086 - 6802466
Email : aj_chom@hotmail.com
3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083-1638654
Email : nirutt.p@gmail.com
4) ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 099 - 2414169
Email : nunenyy.p@gmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
เลขานุการ

1.3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
วันพุธ ที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมหยกมณี (ชั้น 5) อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-7856247
Email : suchada_kr@hotmail.com
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วทัญญู ขลิบเงิน
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-3873150
Email : 3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาการประถมศึกษา
สังกัด : คณะครุศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-9723572
Email : kru2504@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์กษมา สุรเดชา
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9314256
Email : kasama_aq@hotmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ

User :
Password :
เลขานุการ

1.4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์
วันพุทธ ที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องโปรแกรมวิชาภาษาจีน อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุขหรรษา ยศแสน
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาจีน
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084 - 0404523
Email : 2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์พนัส มัตยะสุวรรณ
ตาแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081 - 7405065
Email : Rpg_rpg@hotmail.com
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086 - 2139729
Email :
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์เทพกาญจนา เทพแก้ว
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาภาษาจีน
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 091-0250562
Email : aom_ling@hotmail.com

ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
เลขานุการ
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1.5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อาคารนวัตกรรมคณะครุศาสตร์ ชั้น 3
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 097-9245716
Emai : 2) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 097-9245309
Email : 3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-2674546
Email : Rdaandeve@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ชลชลิตา แตงนารา
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
Email : -
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ

User :
Password :
เลขานุการ

1.6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
วันจันทร์ ที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ทวี
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-2246575
Email :
2) ชื่อ-สกุล : ดร.พรชัย ทองเจือ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-5717349
Email : Drpct50@yahoo.com
3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล
ต าแหน่ ง : อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รชี ว วิ ท ยา/คณบดี ค ณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
Email :
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084-2354088
Email : -

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
วันอังคาร ที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ อาคารกีฬาหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาพลศึกษา
สังกัด : ภาควิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : Emai : 2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์สรัญญา ลาลึก
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาพลศึกษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : Email : 3) ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : Email : 4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาพลศึกษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
Email : -
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ

User :
Password :
เลขานุการ

1.8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
วันพุธ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมหยกมณี อาคารนวัตกรรม คณะครุศาสตร์ ชั้น 5
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ เกิดโต
ตาแหน่ง : ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-269-8731
Emai : 2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-740-3897
Email : 3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์กีระศักดิ์ พะยะ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-702-0349
Email : 4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์เมธี มธุรส
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 080-555-8656
Email : naprtune@gmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ

User :
Password :
กรรมการ

User :
Password :
เลขานุการ

1.9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา อาคารนวัตกรรมคณะครุศาสตร์ ชั้น 3
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม คาขาด
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 093-2143399
Emai :
2) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชญา โคทวี
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรการประถมศึกษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 093-1401238
Email : 3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์สิริวรรณ สิรวณิชย์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-5243675
Email : siriwan_kor@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 088-2937141
Email : wankoy_siri@yahoo.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ

User :
Password :
เลขานุการ

1.10) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
วันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา อาคารนวัตกรรมคณะครุศาสตร์ ชั้น 3
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สังกัด : คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : E-mail : nun1964@hotmail.com
2) ชื่อ – สกุล : อาจารย์อรปรียา ญาณะชัย
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 095-4915455
Email :
3) ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาการประถมศึกษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-9723572
Email : krunoi99@hotmail.com
4) ชื่อ – สกุล : นางสาวอรทัย บุญเที่ยง
ตาแหน่ง : อาจารย์โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-2346940
Email : haleluya_654@hotmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
เลขานุการ
User :
Password :

1.11) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันพุธ ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมหยกมณี (ชั้น 5) อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา แช่มช้อย
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารการศึกษา
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
Email :
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารการศึกษา
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-3873150
Email : 3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
Email :
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรการบริหารการศึกษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-1970142
Email : krujob60@hotmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ

User :
Password :
เลขานุการ

1.12) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา คณะครุศาสตร์
วันอังคาร ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวม (ตึก 12)
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-8870038
Email : teamjann@nu.ac.th
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารการศึกษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-8885403
Email : Adul@psru.ac.th
3) ชื่อ-สกุล : ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9254466
Email : satorn2511@gmail.com
4) ชื่อ-สกุล : ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9295435
Email : moui_pong@hotmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
เลขานุการ

1.13) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
วันพุธ ที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ อาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาประกาศนียบัตรบัณฑิต (การ
บริหารการศึกษา)/ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-7077910
Email : 2) ชื่อ-สกุล : ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาหลักสูตรและการสอน/
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 097-9245304
Email : 3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรเคมี /รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และบริหาร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-4386428
Email: nongnuch121@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081- 6449098
Email :

ประธาน

- 15 -

ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.14) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารหลังใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.โชติ บดีรัฐ
ตาแหน่ง : ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-3137256
Email : Chotbodeerat@psru.ac.th
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.ยุพิน เถื่อนศรี
ตาแหน่ง ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084-2284537
Email : 3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต
ตาแหน่ง : ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-0411870
Email : preeyanuch.pps@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุวภัทร หนุ่มคา
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 090-0170509
Email : jeabja055@gmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.15) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันเสาร์ ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารหลังใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ
ตาแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-5391879
Email : ajanya@hotmail.com
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์
ตาแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084-6203448
Email : sumonpatclassroom@gmail.com
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์
ตาแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-4882081
Email : phatchanapha@gmail.com

ประธาน

4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์จันทิมา ก้อนจันทร์เทศ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 088-0911587
Email : chantima.k3@gmail.com

User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

1.16) หลักสูตรการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันอังคารที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารหลังใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์นนทชา ชัยทวิชธานันท์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรการพัฒนาสังคม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-7160411
Email : ploy_der@hotmail.com
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข
ตาแหน่ง : รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัด : สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9397763
Email : banana-nongpop@hotmail.com
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ธวชินี ลาลิน
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรการพัฒนาสังคม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-5011200
Email : mayanz1826@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์อิสสราพร อ่อนบุญ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรการพัฒนาสังคม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 099-3721798
Email : IS-MK@hotmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.17) หลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพุธ ที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารหลังใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) อาจารย์จาตุรันต์ จริยารัตนกูล
ตาแหน่ง : ประธานหลักสูตรศิลปกรรม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-8599161
Email : jariyajaka@gmail.com
2) อาจารย์อรพิมพ์ สุขสุวรรณ
ตาแหน่ง : ประธานสาขาศิลปกรรม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083-8220368
Email : 3) อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084 – 6226600
Email : biomophic@gmail.com
4) อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-6052394
Email : frame.sumlet@gmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.18) หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพุธที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารหลังใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง
ประธาน
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 088-2820004, 055-267226
Email : noihuso@yahoo.co.th
2) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิต
กรรมการ
ตาแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-4583333
Email : 3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์กนกวรรณ เขียววัน
กรรมการ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-5846106
Email : kkanokwan@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์นารถนรี พอใจ
เลขานุการ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9290011
Email : Phojainathnaree@yahoo.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :

User :
Password :

User :
Password :

1.19) หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องโปรแกรมวิชาภาษาไทย อาคารหลังเก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.ปาริชาต กัณฑาทรัพย์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาไทย
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9321115
Email : 2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ชัชนีย์ วินิจชัยนันท์
ตาแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-1389062
Email : 3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาไทย
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 088-2724015
Email : viyudanyna@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาไทย
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-2876089
Email : full_nui32@hotmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.20) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารหลังใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) รศ.ดร. วัฒนา พัดเกตุ
ตาแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-5322349
Email : watanap@nu.ac.th
2) อาจารย์อุมาภรณ์ ยศเจริญ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-4417898
Email : krukobja@yahoo.com
3) อาจารย์ชุตินธร ฉิมสุข
ตาแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-7022819
Email : chufofang@hotmail.com
4) อาจารย์ประสิทธิ์ สิทธิดา
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083-6229420
Email : sittidadoy@hotmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

5) อาจารย์นันทนัช ตนบุญ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9137244
Email : donut090@gmail.com

ผู้ช่วยเลขานุการ
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

1.21) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารหลังใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
ตาแหน่ง : ประธานสาขาวิชาภาษาจีน
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-6421558
Email : djinlong@hotmail.com
2) อาจารย์สุขหรรษา ยศแสน
ตาแหน่ง : อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084-0404532
Email : 3) อาจารย์ชุตินธร ฉิมสุข
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาจีน
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-7022819
Email : chufofang@hotmail.com
4) อาจารย์พิมลรัตน์ คล้ายยา
ตาแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 063-1052508
Email : iamnan48@hotmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.22) หลักสูตรดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารหลังใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.อานาจ บุญอนนท์
ตาแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 093-2796919
Email :

ประธาน

2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์อรัญวดี แสงทอง
ตาแหน่ง : อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 091-0244144
Email :
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต
ตาแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-0411870
Email : preeyanuch.pps@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์อาทิตยา ธานีรัตน์
ตาแหน่ง : อาจารย์หลักสูตรดนตรีศึกษา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 062-2051170
Email : arthithaya.2012@gmail.com

กรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
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User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.23) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันอังคารที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารหลังใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) อาจารย์ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9791441
Email : duangduenr@nu.ac.th
2) อาจารย์ธีรศักดิ์ อุปการ
ตาแหน่ง : ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-9254751
Email : theerasak@uru.ac.th
3) อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-9718945
Email : 4) อาจารย์พิรฎา ทองประเสริฐ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
Email : cpirada@gmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.24) หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันอังคารที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารหลังใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) อาจารย์ ผศ.ดร.โชติ บดีรัฐ
ตาแหน่ง : ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-3137256
Email : Chotbodeerat@psru.ac.th
2) อาจารย์ ดร.สนั่น กัลปา
ตาแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา
สังกัด : สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
Email : 3) อาจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ตาแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนและวิจัย
สังกัด : คณะครุศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-7555466
Email : Adirek_p@yahoo.com
4) อาจารย์ ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-9150501
Email : russadagon@gmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.25) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป)
คณะวิทยาการจัดการ วันที่ ศุกร์ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้อง 11502 อาคารคณะวิทยาการจัดการ(11) ชั้น 5
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
ตาแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 098-7478186
Email :
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช
ตาแหน่ง : ประธานสาขาการจัดการ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-7290928
Email : aj.thum@hotmail.com
3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญู
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-5598186
Email : panissra9959@gmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์พิมกาญดา จันดาหัวดง
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 093-1012526
Email : phimkarnda.phd@gmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
เลขานุการ

1.26) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันพุธ ที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์นันทภัค ธนาอภินนท์
ประธาน
ตาแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาการการตลาด/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-7851546
User :
Email : tanaapinon@hotmail.com
Password :
2) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์
กรรมการ
ตาแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการ/
User :
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
Password :
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 056-219100 ถึง 29 ต่อ 2400
Email :
3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
กรรมการ
ตาแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการบัญชี
User :
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Password :
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-8874909
Email : tachayapong@gmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน
เลขานุการ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาการตลาด
สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 087-7318689
Email : ap_rakchon@hotmail.com
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1.27) หลักสูตรการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
วันอังคาร ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ ห้อง KM Room คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธรา
ตาแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ
สังกัด:คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 096-6640445
Email : adisakc@hotmail.com
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช
ตาแหน่ง : ประธานสาขาการจัดการ
สังกัด:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 086-7290928
Email : aj.thum@hotmail.com
3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม
ตาแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชาการตลาด
สังกัด:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-8873151
Email : donkram51@gmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 091-8435970
Email : opor_sky@hotmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/User,
Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
เลขานุการ

1.28) หลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอกหญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์
ตาแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-6442693
E-mail : wachirap@nu.ac.th
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดาลิน อาภัสระวิโรจน์
ตาแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : E-mail : apasrawirote@yahoo.com
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-3360622
E-mail : chatchai_int@kpru.ac.th
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 088-2797799
E-mail : ployphan.en@gmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :
เลขานุการ

1.29) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
วันอาทิตย์ ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี
ตาแหน่ง : อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-9004334
Email : a.apinan59@gmail.com
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ชุณษิตา นาคภพ
ตาแหน่ง อาจาร์ประจาสาขาเศรษฐศาสตร์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-1472949
Email : ohm_naja@hotmail.com
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต
ตาแหน่ง : ประธานหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต/
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-0411870
Email : preeyanuch.pps@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-5934712
Email : weerawan.kkokk@gmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.30) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องสาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ไชยนานุกูลกิตติ
ตาแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 097-9245906
Email : 2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาการบัญชี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-8577576
Email : 3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม
ตาแหน่ง : ประธานโปรแกรมการตลาด
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-8873151
Email : 4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาการบัญชี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 080-8406285
Email : -
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
เลขานุการ

1.31) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ วันพุธ ที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้อง KM Room คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธวิศิษฎ์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-7361036
Email : pputtivisit@gmail.com
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์เอกพล วิงวอน
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาหลักสูตรการท่องเที่ยว
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-1560676
Email : Ekaphonaru@gmail.com
3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ต าแหน่ ง : อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รการท่ อ งเที่ ย วและการ
โรงแรม/รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 093-9503337
Email : ratchaneewan_b@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม/
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-6056335
Email : under_j1@hotmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ

User :
Password :
กรรมการ

User :
Password :
เลขานุการ

1.32) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 7
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล
ตาแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สังกัด : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 088-2820002
Email : aj_waraporn@hotmail.com
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์พิชญาพร ประครองใจ
ตาแหน่ง : ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สังกัด : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-8598180
Email : p.prakrongjai@hotmail.com
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตร์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-6755605
Email : Tarawan.b@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตร์/
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 088-1514748
Email : jakart2008@hotmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :
เลขานุการ

1.33) หลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนามัย นาอุดม
ตาแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-39603966
Email : anamain@nu.ac.th
2) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คเชนทร์ แดงอุดม
ตาแหนง : รองหัวหนาภาควิชาฟสิกส
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ : 08-12876443
Email : kachaind@nu.ac.th
3) ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารยดร.ระมัด โชชัย
ตาแหน่ง : ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-12812603
Email : 4) ชื่อ-สกุล : อาจารยนงลักษณ จันทรพิชัย
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรฟิสิกส์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-12070625
Email : nongluk_j@kpru.ac.th
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ CHE QA ONLINE)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.34) หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์
ประธาน
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สังกัด: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-9717679
Email : pimchanok5512@gmail.com
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์คารบ สมะวรรธนะ
กรรมการ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สังกัด: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 086-4492663
Email : khampop@yahoo.com
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน
กรรมการ
ตาแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-9718945
Email : noppagunners@gmail.com
เลขานุการ
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์เอนก หาลี
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 088-4392538
Email : nek_ha@hotmail.co.th
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :

User :
Password :

User :
Password :

1.35) หลักสูตรวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิทักษ์ อยู่มี
ตาแหน่ง : รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-7670898
Email : pitakyoume@hotmail.com
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์
ตาแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาเคมี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-7089494
Email : fedujnb@ku.ac.th
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน
ตาแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจพิเศษ/
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-9718945
Email : noppagunners@gmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาเคมี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-4005834
Email : chayada.aor@hotmail.com
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ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.36) หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล
1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท
ตาแหน่ง : ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-6473690
E-mail : pajareethongsanit@yahoo.com

ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User, Password
ตาแหน่ง
(ระบบ Che QA online)
ประธาน

2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.อรชร ฉิมจารย์
กรรมการ
ตาแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-8477207
E-mail : oorsung@hotmail.com
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์
กรรมการ
ตาแหน่ง: อาจารย์ประจาหลักสูตรเคมี
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-4005384
E-mail : chayada.aor@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
เลขานุการ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 088-2812486
E-mail : myalith@hotmail.com
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User:
Password:

User:
Password:

User:
Password:

1.37) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
ตาแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084-0486173
Email : jaratsrir@nu.ac.th
2) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรสา เตติวัฒน์
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9293250
Email : orasat@nu.ac.th
3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 080-5173729
Email : narut.kp@gmail.com
4) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 080-6124102
Email : khumphicha_t@kpru.ac.th
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน
User :
Password :

กรรมการ

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.38) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรสา เตติวัฒน์
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9293250
Email : orasat@nu.ac.th
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล
ตาแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9791441
Email : duangduenr@nu.ac.th
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์กนกวรรณ เขียววัน
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-5846106
Email : kkanokwan@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-9575789
Email : jindaporn_o@kpru.ac.th

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.39) หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนามัย นาอุดม
ตาแหน่ง : รองคณบดีหน่วยประกันคุณภาพ
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083-9603966
E-mail :anamain@nu.ac.th

ประธาน

2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.ปนัดดา จันทร์เนย
ตาแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-5684671
E-mail : Kek biotech@hotmail.com
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน
ตาแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ
กิจพิเศษ/อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-9718945
E-mail :noppagunners@gmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุวิชญา บัวชาติ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรชีววิทยา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-1392621
E-mail : suwichaya.gift@hotmail.com

กรรมการ
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User, Password
(ระบบ Che QA online)

User:
Password:

User:
Password:
กรรมการ

User:
Password:
เลขานุการ

1.40) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท
ตาแหน่ง: ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
สังกัด: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา/หน่วยงาน : สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-6473690
E-mail : pajareethongsanit@yahoo.com

ประธาน

2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ
ตาแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-0469560
E-mail : ytrongtokit@gmail.com
3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ตาแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-4386428
E-mail : kwandawjamjang@gmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084-9127444
E-mail : nong_ratee@hotmail.com

กรรมการ
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User, Password
(ระบบ Che QA online)

User:
Password:

User:
Password:
กรรมการ

User:
Password:
เลขานุการ

1.41) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก
ตาแหน่ง : อาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์ /ผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-5675663
Email : iprove@hotmail.com
2) อาจารย์ชม ปานตา
ตาแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-6802466
Email : aj_chom@hotmail.com
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรเคมี /ที่ปรึกษาอธิการบดี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-2812603
Email : Chochai.r@gmail.com
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรคณิตศาสตร์/รองผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 091-8436545

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083-1638-654
Email : Nirutt.p@Gmail.com

ผู้ช่วยเลขานุการ
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

1.42) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันพุธที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์
ตาแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สังกัด : สาขาวิชาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-8886657, 055-282792
Email : p_kowuttiphong@hotmail.com
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์พรชัย ปานทุ่ง
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 082-2396930
Email : young_blood3@hotmail.co.th
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-7374430
Email : s_prattang@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-9347292
Email : gapomdesign@gmail.com
5) ชื่อ-สกุล : นางสาวสุติมา นครเขต
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-4468164
Email : banana26000@hotmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/User,
Password
(ระบบ CHE QA ONLINE)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขา
นุการ

1.43) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันศุกร์ ที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9293250
Email : orasat@nu.ac.th
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล
ตาแหน่ง : อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9791441
Email : duangduenr@nu.ac.th
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
ตาแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 098-9199144
Email :
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์กนกวรรณ เขียววัน
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-5846106
Email : kkanokwan@hotmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/User,
Password
(ระบบ CHE QA ONLINE)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.44) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 4 - 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการหลักสูตร และ รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
/อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สังกัด: คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-9147837
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084-4108884
Email : sajjakaj@gmail.com
3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญู
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรการจัดการทั่วไป
สังกัด : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-5598186
Email : panissra9959@gmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-4025281
Email : meonline32@gmail.com
5) ชื่อ-สกุล : นางสาวสุติมา นครเขต
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-446-8164
Email : banana26000@hotmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/User,
Password
(ระบบ CHE QA ONLINE)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขา
นุการ

1.45) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันพุธ ที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9367232
Email : surachai-tm@hotmail.com
2) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณะ แสงสุข
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-9717319
Email : 3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ ฟองสินธุ์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-5915183
Email : 4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์จักรพันธ์ ธงทอง
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้าง
สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 089-2617880
Email : Jakkaphan86@gmail.com
5) ชื่อ-สกุล : นางสาวสุติมา นครเขต
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-446-8164
Email : banana26000@hotmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/User,
Password
(ระบบ CHE QA ONLINE)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :
เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขา
นุการ

1.46) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-8067807
Email : panomkhawnr@nu.ac.th
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม
ตาแหน่ง : อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สังกัด: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-3619499
Email : panupongs@nu.ac.th
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรฟิสิกส์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-2070625
Email : n.chanpichai@gmail.com
4) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ บูลย์ประมุข
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-4025281
Email : ama_noonz@hotmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/User,
Password
(ระบบ CHE QA ONLINE)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

5) ชื่อ-สกุล : นางสาวสุติมา นครเขต
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-4468164
Email : banana26000@hotmail.com
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ผู้ช่วยเลขา
นุการ

ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/User,
Password
(ระบบ CHE QA ONLINE)

1.47) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันศุกร์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สหัถยา ทองสาร
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรพลังงานทดแทน
สังกัด: วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-272-8974
Email : sahatayal@nu.ac.th
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ฐิติพร เจาะจง
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรฟิสิกส์
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-734-5209
Email : Titiporn_ant@hotmail.com
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน
ตาแหน่ง : รองคณบดีประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-971-8945
Email : Noppagunners@gmail.com
4) ชื่อ-สกุล : นางสาวสุติมา นครเขต
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-446-8164
Email : banana26000@hotmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/User,
Password
(ระบบ CHE QA ONLINE)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.48) หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร วันศุกร์ ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดชั้น 1
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล :อาจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ์
ตาแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ
สังกัด :คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:098-7478185
Email :2) ชื่อ-สกุล :อาจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช
ตาแหน่ง ประธานสาขาการจัดการ
สังกัด :คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-7299028
Email : -aj.thum@hotmail.com
3)ชื่อ-สกุล :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญู
ตาแหน่ง : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สังกัด : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-5598186
Email :panissra9959@gmail.com
4) ชื่อ-สกุล :อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
สังกัด :มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 095-9789765
Email :raowad.brook@gmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.49) หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอกหญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์
ตาแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร/อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สังกัด :คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:089-6442693
Email :wachirap@nu.ac.th
2) ชื่อ-สกุล :อาจารย์ดาลิน อาภัสระวิโรจน์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา/อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สังกัด :คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-9537063
Email : apasrawirote@yahoo.com
3)ชื่อ-สกุล :อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาคณะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 098-9199144
Email :yamazaki_yeen@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล :อาจารย์ศุภมาส ผกากาศ
ตาแหน่ง : อาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-0252247
Email :aj.suphamart@gmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :
เลขานุการ

1.50) หลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ (แม่สอด)
วันพุธ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมและพัฒนาอัญมณี
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ไชยานุกูลกิตติ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สังกัด :คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:097-9245906
Email : 2) ชื่อ-สกุล :อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สังกัด :คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-8577576
Email : 3)ชื่อ-สกุล :ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
ตาแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-8874909
Email : 4) ชื่อ-สกุล :อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สังกัด :สานักมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-4381555
Email :punsaporn21@gmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :
เลขานุการ

1.51) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
วันจันทร์ที่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมบุษราคัม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ชั้น 1
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ – สกุล

ตัวบ่งขี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
ตาแหน่ง
(ระบบ Che QA Online)
ประธาน

1) ชื่อ-สกุล :อาจารย์ ดร. โชติ บดีรัฐ
ตาแหน่ง : ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
User :
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-3137256
Password :
E-mail : Chotbodeerat@psru.ac.th
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี
กรรมการ
ตาแหน่ง : ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084-2284532
User :
E-mail : Password :
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต
กรรมการ
ตาแหน่ง : ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-0411870
User :
E-mail : Preeyanuch.pps@hotmail.com
Password :
4) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
เลขานุการ
ตาแหน่ง : ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
User :
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-8492852
Password :
E-mail : vanus_sanun@hotmail.co.th

- 56 -

1.52) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันศุกร์ ที่ 1 เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2559ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9293250
Email : orasat@nu.ac.th
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล
ตาแหน่ง : อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9791441
Email : duangduenr@nu.ac.th
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
ตาแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 098-9199144
Email :
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์กนกวรรณ เขียววัน
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-5846106
Email : kkanokwan@hotmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/User,
Password
(ระบบ CHE QA ONLINE)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

1.53) หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์นรภัทร สถานสถิต
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการหลักสูตร และ รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
/อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สังกัด: คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-9147837
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084-4108884
Email : sajjakaj@gmail.com
3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญู
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรการจัดการทั่วไป
สังกัด : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-5598186
Email : panissra9959@gmail.com
4) ชื่อ-สกุล : อาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-4025281
Email : meonline32@gmail.com
5) ชื่อ-สกุล : นางสาวสุติมา นครเขต
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-4468164
Email : banana26000@hotmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/User,
Password
(ระบบ CHE QA ONLINE)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขา
นุการ

1.54) กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เวลา
วันก่อนวันตรวจ
ประเมิน
08.20-09.00 น.
09.00 -09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.15 น.
10.15-11.00 น.

11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-15.30 น.
15.30-16.40 น.

กิจกรรม
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ศึกษารายละเอียด SAR และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผ่าน
ระบบ Che Qa Online ผ่านรูปเล่ม SAR ล่วงหน้าก่อนการประเมิน 7 วัน
12.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ เข้าที่พัก ณ ......
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ประชุมเพื่อเตรียมการการตรวจประเมินภายใน
ณ ...
กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน และแนะนาคณะผู้บริหาร และบุคลากร ระดับ
หลักสูตร โดยคณบดีคณบดี/ประธานหลักสูตร
คณะกรรมการตรวจประเมินภายในกล่าวแนะนาคณะกรรมการ พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์และแนว
ทางการประเมินภายใน ระดับหลักสูตร /หลักสูตรนาเสนอผลการดาเนินงานผ่านวิดีทัศน์
รับประทานอาหารว่าง
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เวลา (น.)
สัมภาษณ์ (กรรมการกลุ่ม 1)
สัมภาษณ์ (กรรมการกลุม่ 2)
ณ ห้องประชุม....
ณ ห้องประชุม....
10.15ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน
ผู้ใช้บัณฑิตภาคเอกชน ราชการ และ
10.40
รัฐวิสาหกิจ/ผู้ปกครอง
10.40ตัวแทนศิษย์เก่า/ตัวแทนนักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน
11.00
ปัจจุบัน
หมายเหตุ : มีบัญชีรายชื่อ-นามสกุล โดยมีรายละเอียดข้อมูลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียพอสังเขป และมอบ
ให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ผู้รบั ผิดชอบ ตัวบ่งชี้ ตรวจเยี่ยมหน่วย
การเรียนรู้ต่าง ๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หน่วยงานที่ดาเนินการรับตรวจประเมินภายใน
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ผู้รบั ผิดชอบ ตัวบ่งชี้ ตรวจเยี่ยมหน่วย
การเรียนรู้ต่าง ๆ (ต่อ)
-คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ประชุมสรุปผลการประเมิน
-คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน แจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะด้วยวาจา

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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1.55) รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษา
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081 - 8870038
Email : teamjanp@nu.ac.th
2) ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ กงเติม
ตาแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081 - 9535130
Email : somjai_gt@live.com
3) ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์ ศศิวิมล
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087 - 3190373
Email : chayanitsasi2010@gmail.com
4) ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ตาแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089 - 4386428
Email : kwandawjamjang@gmail.com
5) ชื่อ – สกุล : นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานนโยบายและแผน)
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 099 - 2414169
Email : nunenyy.p@gmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ

User :
Password :
เลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

6) ชื่อ – สกุล : นางสาวอมรา ทองใส
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083 - 6265716
Email : aum_raja@hotmail.com
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ผู้ช่วยเลขานุการ

ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

1.56) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 23-24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารหลังใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ผู้ประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย
1) ชื่อ–สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
ตาแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและบริหาร
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-8870038
Email : teamjanp@nu.ac.th
2) ชื่อ–สกุล : อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน
ตาแหน่ง : รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-7246352
Email : cchangrian@gmail.com
3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 088-2820004, 055-267226
Email : noihuso@yahoo.co.th
ผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย
4) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ตาแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-4386428
Email : skyjamjang@hotmail.com

ประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

5) ชื่อ-สกุล : อาจารย์อิสสราพร อ่อนบุญ
เลขานุการ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรการพัฒนาสังคม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 099-3721798 เบอร์ภายใน 3080
Email : IS-MK@hotmail.com
6) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาไทย
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-2876089
Email : full_nui32@hotmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

1.57) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันจันทร์ ที่ 8 - 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
ณ ห้อง KM Room คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
ตาแหน่ง : ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 098-8964515
Email : sasi3310@hotmail.com
2) ชื่อ-สกุล : ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-6281665
Email : nmpungnaka@hotmail.com
3) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักคุณภาพการศึกษา
สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : Email : -

ประธาน
กรรมการ
ภายนอก

กรรมการ
ภายนอก

กรรมการ
ภายนอก

4) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร
ตาแหน่ง : รองผู้อานวยการสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม/อาจารย์ประจาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-4601317
Email : agedtim@gmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

User :
Password :

User :
Password :

User :
Password :

User :
Password :

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

5) ชื่อ-สกุล : อาจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 091-8375149
Email : whajoy@gmail.com
6) ชื่อ-สกุล : อาจารย์กนิษฐา ศรีภิรมย์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-6883348
Email : mou_k@hotmail.com
7) ชื่อ-สกุล : นายอมร วรรณารักษ์
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-9557989
Email : to9amorn@gmail.com
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เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

1.58) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
ตาแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-9733383
Email : preecha@pcru.ac.th
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์
ตาแหน่ง : อาจารย์ระจาสาขาเซรามิกซ์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-8886657
Email : p_kowuttiphong@hotamil.com
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์
ตาแหน่ง : อาจารย์ระจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-8889330
Email : phuntida_nk@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-6510104
Email : -
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ CHE QA ONLINE)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

กรรมการ
User :
Password :

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

5) ชื่อ-สกุล : นางสาวนงนุช ดวงอ่อน
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา)
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 086-2051749
Email : nongnuch121@hotmail.com
6) ชื่อ-สกุล : นายธีศิษฏ์ กระต่ายทอง
ตาแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด: สานักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 088-2729225
Email : grost_red_mufc@hotmail.com

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ CHE QA ONLINE)

1.59) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 25 - 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ผู้ประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย
ประธาน
ที่อยู่ : เลขที่ 26/51
1) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ
ถนนสวรรค์วิถี ซอย
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8
าเภอเมือง จังหวัด
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อนครสวรรค์
60000
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9367232
Email : surachai-tm@hotmail.com
2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์
กรรมการ
ตาแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สังกัด : สาขาวิชาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-8886657, 055-282792
Email : p_kowuttiphong@hotmail.com
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์
กรรมการ
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการหลักสูตร และ รักษาการคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ
/อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สังกัด: คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-9147837
Email : norrapat.sat@svit.ac.th
ผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย
กรรมการ
4) ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ตาแหน่ง : รองอธิการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-9723572
Email : krunoi99@hotmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/User,Password
(ระบบ CHE QA ONLINE)

User :
Password :

User :
Password :

User :
Password :

User :
Password :

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
5) ชื่อ-สกุล : นางสาวสุติมา นครเขต
เลขานุการ
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา)
สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-4468464
Email : banana26000@hotmail.com
6) ชื่อ-สกุล : นายธีรพงษ์ ยิ้มพวัน
ผู้ช่วย
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการ
สังกัด: สานักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-9286962
Email : bonzine@live.com
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ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ/User,Password
(ระบบ CHE QA ONLINE)

1.60) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ชั้น 1
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1) ชื่อ-สกุล : อาจารย์เพียรพิณ ก่อวุฒิวงศ์
ตาแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-8886657
E-mail : p_kowutiphong@hotmail.com
2) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู
ตาแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีประจาวิทยาเขตแพร่
สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-6881908 / 091-0289016
Email : chat.chomphoo@gmailmail.com
3) ชื่อ-สกุล : อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์
ตาแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวางแผน
สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-8889330
Email : phuntida_nk@hotmail.com
4) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ตาแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร
สังกัด : คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-4386428
E-mail : kwandawjamjang@gmail.com
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ตัวบ่งขี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

ประธาน

User :
Password :
กรรมการ

User :
Password :
กรรมการ

User :
Password :
กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

5) ชื่อ-สกุล : นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : E-mail : 6) ชื่อ-สกุล : นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก
ตาแหน่ง : รองผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-4326618
E-mail : qakpru54@gmail.com
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ตัวบ่งขี้ที่รับผิดชอบ/
User,Password
(ระบบ Che QA Online)

เลขานุการ

User :
Password :
ผู้ช่วยเลขานุการ

1.61) กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วัน เดือน ปี

วันก่อนวันตรวจ
วันแรก

กิจกรรม
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ศึกษารายละเอียด SAR และตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ผ่านระบบ Che Qa Online /ผ่านรูปเล่ม SAR ล่วงหน้าก่อนการประเมิน 7
วัน
12.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ เข้าที่พัก ณ แพรพิมพาลัย
ไทยสปา (055-722-411 สานักประกันคุณภาพการศึกษา มรภ.กาแพงเพชร ประสาน
และติดต่อเรียบร้อยแล้ว)
08.20-09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ประชุมเพื่อเตรียมการติดตาม
ตรวจสอบ ฯ ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดี
09.00 -09.20 น. กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ระดับคณะ และ
แนะนาคณะผู้บริหาร และบุคลากร โดยคณบดีคณะ....
09.20-09.35 น. คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ กล่าวแนะนาคณะกรรมการ ฯ
พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ
09.35-10.00 น. คณะนาเสนอผลการดาเนินงานผ่านวิดีทัศน์
10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. -คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บข้อมูล
-การตรวจการจัดการเรียนการสอนและเก็บข้อมูล
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หน่วยงานที่ดาเนินการรับตรวจ
ประเมินภายใน ฯ
13.00-16.00 น. สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (จานวนตามความเหมาะสม)
เวลา (น.)
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์
ณ ห้องประชุมสานักงาน
ณ ห้องประชุม…..
คณบดี
13.00คณะกรรมการประจาคณะ -ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ปกครอง
14.00
14.00คณบดีและรองคณบดี
-ตัวแทนศิษย์เก่า/ตัวแทนนักศึกษา
15.00
ปัจจุบัน
15.00ตัวแทนคณาจารย์
-บุคลากรสายสนับสนุน
16.00
หมายเหตุ : มีบัญชีรายชื่อ-นามสกุล โดยมีรายละเอียดข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอสังเขป
และมอบให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ (รับประทานอาหารว่าง 14.30-14.45น.)
16.00-17.00 น. -คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และ ผู้จัดเก็บข้อมูล (เพิ่มเติม)
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วันที่สอง

17.30 น.
-คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน
18.00 เป็นต้นไป -คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ เดินทางเข้าที่พัก ณ แพรพิมพา
ลัยไทยสปา /พร้อมนัดหมายการรับประทานอาหารเย็น
กิจกรรม
08.30-12.00 น. -คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และ ผู้จัดเก็บข้อมูล (เพิ่มเติม)
(พักรับประทานอาหารว่าง 10.00-10.15 น.)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ คณะที่ดาเนินการรับตรวจ
13.00-14.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ประชุม และสรุปผลการ
ประเมิน
(พักรับประทานอาหารว่าง 14.30-14.45 น.)
14.30-16.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ แจ้งผลการประเมินด้วยวาจา
16.15 น.
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ เดินทางกลับหน่วยงานต้นสังกัด

หมายเหตุ 1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. เลขานุการ ประสานกับคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ เพื่อขอข้อมูลและดาเนิน
จัดพิมพ์รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และมอบให้กับหน่วยงานต้นสังกัดและสานักประกัน
คุณภาพการศึกษา
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โทร. 086-432-618 /
055-722500-1401
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1.62) รายชื่อคณะกรรมกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก สถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วัน เดือน ปี /
เวลา

หน่วยรับตรวจ
ประเมิน

3 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย
เวลา 13.00 น.

ชื่อ-สกุล
1. รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

4. อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์

กรรมการ

5. นางสาวพิกุล อินไผ่

เลขานุการ

6. นางสาวกิตติยา ลาเต๊ะ
5 สิงหาคม 2559 สานักประกัน
เวลา 16.40 น. คุณภาพ
การศึกษา

ตาแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการ

1. อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส

ประธาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง

กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร

กรรมการ

5. นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก

เลขานุการ

6. นางสาววิวรรณ ธัญญะวัน

ผู้ช่วยเลขานุการ

8 สิงหาคม 2559 สานักวิทยบริการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
เวลา 16.40 น. และเทคโนโลยี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย
สารสนเทศ

ประธาน
กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร

กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์

กรรมการ

5. นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี

เลขานุการ
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วัน เดือน ปี /
หน่วยรับตรวจ
ประเมิน
เวลา
10 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยและ
เวลา 16.40 น. พัฒนา

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์

ประธาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล

กรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจารีย์ ผลประเสริฐ

กรรมการ

4. อาจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

กรรมการ

5. นางสาวชุติมา ทอสาร

เลขานุการ

6. นางสาววิวรรณ ธัญญะวัน
8 สิงหาคม 2559
เวลา 16.40 น.

สานักงานอธิการบดี

5 สิงหาคม 2559 สานักศิลปะและ
เวลา 13.30 น. วัฒนธรรม

4 สิงหาคม 2559
เวลา 16.40 น.

สานักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้

11 สิงหาคม 2559 สานักส่งเสริม
เวลา 16.40 น. วิชาการและงาน
ทะเบียน

ผู้ช่วยเลขานุการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี

ประธาน

2. อาจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล

กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล

กรรมการ

5. นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด

เลขานุการ

1. รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ

ประธาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์

กรรมการ

4. อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน

กรรมการ

5. นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
2. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย

เลขานุการ
ประธาน
กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญู

กรรมการ

4. อาจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

กรรมการ

5. นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี

เลขานุการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง

ประธาน

2. อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล

กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร

กรรมการ

5. นางสาวน้าพัก ข่ายทอง

เลขานุการ
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1.63) กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานัก สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันแรก
16.40-17.00 น. ประธานคณะผู้ตรวจประเมินประชุมและพิจารณาการตรวจเอกสารหลักฐาน และให้
ข้อเสนอแนะ
17.00-19.40 น. วิเคราะห์ข้อมูลการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
วันที่สอง
16.40-17.00 น.
17.00-18.00 น.

18.00-18.15 น.
18.15-21.30 น.

21.30-21.40 น.
21.50 น.

กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน โดย ผอ.สานัก สถาบัน
ประธานคณะผู้ตรวจประเมินแจ้งวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินพร้อมดาเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
-ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้ง
บรรยายวิธีการศึกษารายละเอียดและการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้
ของหน่วยงาน (รับประทานอาหารว่าง เวลา 17.15-17.30 น.)
รับประทานอาหารเย็น
คณะผู้ตรวจประเมินดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน (ต่อ)
-ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บข้อมูล
พร้อมทั้งบรรยายวิธีการศึกษารายละเอียดและการวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
คณะผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินด้วยวาจาให้หน่วยงานทราบ
คณะผู้ตรวจประเมินเดินทางกลับที่พัก
***************************************

หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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4.69

4.25
4.47

ดีมาก
NO

NO

ระดับคุณภาพ
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ระดับคุณภาพ
คะแนน

ดีมาก
NO

4.23

ดีมาก
NO

ดีมาก
NO

4.29

ดีมาก
NO

การศึกษาปฐมวัย

ประถมศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

คะแนน
NO
ไม่รับการประเมิน

3.72

ดี

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

4.58

ดีมาก

4.51

ดีมาก

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (ป.เอก)

บริหารการศึกษา
(ป.เอก)
ระดับคุณภาพ

คะแนน

คะแนน

ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน

คะแนน
4.28

บริหารการศึกษา
(ป.โท)
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

4.33

ดีมาก

4.34

ดีมาก

คะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน
4.66

ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน

ระดับคุณภาพ

4.34

ดีมาก

คะแนน

4.35

ดีมาก

ระดับคุณภาพ

4.53

ดีมาก

คะแนน

4.59

ดีมาก

ระดับคุณภาพ

4.59

ดีมาก

คะแนน

4.34

ดีมาก

ระดับคุณภาพ

4.43

ดีมาก

5.00

ดีมาก

คะแนน

ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน

คะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

สังคมศึกษา

ภาษาไทย
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
พลศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
บริหารการศึกษา
(ป.โท)
บริหารการศึกษา
(ป.เอก)
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (ป.เอก)

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู

ปีการศึกษา

คณิตศาสตร์

องค์ประกอบที่ 1 กากับมาตรฐาน

สังคมศึกษา

ปีการศึกษา

ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ดีมาก

ปี 2558 ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดย สกอ.

ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ปี 2558

5.7.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับหน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2559
1) ระดับหลักสูตร (จาแนกรายตัวบ่งชี)้
1.1) คณะครุศาสตร์

ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ดีมาก

4.30

ดีมาก

1.00

น้อย

2.00
4.74

2.00

ดีมาก
ดีมาก

5.00

น้อย

NO

NO

NO

NO

ปานกลาง
1.00
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คะแนน

คะแนน

คะแนน

ปานกลาง

2.50

ปานกลาง
NO

3.27

ดี
NO

3.40

ดี
NO

1.00

น้อย
1.00

3.00

ปานกลาง
3.00

การศึกษาปฐมวัย

ประถมศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

4.00

ดี

3.00

ปานกลาง

3.00

3.72

ดี

คะแนน

น้อย
2.00

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (ป.เอก)

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู
ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก

ดีมาก

4.51

ดีมาก

4.16

น้อย

4.44

ปานกลาง

NO

ปานกลาง

บริหารการศึกษา
(ป.เอก)
ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ระดับคุณภาพ

บริหารการศึกษา
(ป.โท)
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

2.00

ดีมาก

2.00

ดีมาก

4.54

3.81

ดีมาก

4.55

NO

ดีมาก

4.74

2.26

น้อย

4.76

น้อย

คะแนน

ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ระดับคุณภาพ

2.00

น้อย

คะแนน
NO

น้อย

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี

ดีมาก

2.00

NO

ดีมาก

1.00

NO

น้อย

4.05

NO

น้อย

คะแนน

3.00

ระดับคุณภาพ

น้อย
2.00

ดีมาก

1.00

ดีมาก

ดีมาก
4.36

ดีมาก

คะแนน

4.23

4.83

ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี

ดีมาก
4.68

3.86

น้อย

คะแนน
4.68

5.00

น้อย

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก

4.38

ดี

3.00

3.93

ดีมาก

2.00

5.00

น้อย

คะแนน

4.50

4.76

ปานกลาง

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ดีมาก

2.00

ดีมาก

3.00
4.01

ดีมาก

4.51

4.41

ปานกลาง

5.00

3.67

น้อย

คะแนน
4.58

น้อย

2.00

5.00

น้อย

2.00

ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดีมาก

4.77

น้อย

คะแนน

ปี 2557

ตัวบ่งชื้ที่ 3.1 การรับ
นักศึกษา

ปี 2558

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ปี 2557

รายองค์ประกอบ 2
4.35

ปี 2558

คะแนนเฉลี่ย/ระดับ
คุณภาพ
4.84

ปี 2558 ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งาน
ทาหรือผลงานวิจัยของ
ผู้สาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

NO

NO

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์
1.00

2.00
2.00

น้อย

น้อย

น้อย
ปานกลาง

2.33

2.67

3.00
2.00

น้อย

คะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

น้อย
2.00

3.00

ปานกลาง
2.00
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ระดับคุณภาพ
คะแนน

น้อย
ปานกลาง
2.00

น้อย
2.00

ปานกลาง
2.00

น้อย
2.00

น้อย
2.00

ปานกลาง
2.67

ปานกลาง
2.00

น้อย
2.00

น้อย
2.00

3.00

ปานกลาง

3.00

2.00

ปานกลาง

คะแนน

1.00

ระดับคุณภาพ

2.33

น้อย

1.67

2.00

น้อย

3.00

ปานกลาง ปานกลาง

คะแนน

1.00

ระดับคุณภาพ

ปานกลาง
1.67

น้อย

2.33

น้อย

น้อย
2.00

น้อย

1.33

ปานกลาง

น้อย
3.00

น้อย

คะแนน

2.00

3.00

น้อย

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย

น้อย
2.00

2.00

น้อย

คะแนน
2.00

1.00

น้อย

ระดับคุณภาพ
น้อย

2.00

น้อย

2.00

1.00

น้อย

2.33

2.00

น้อย

1.67

2.00

น้อย

1.67

1.00

ปานกลาง

2.00

น้อย

คะแนน

ปานกลาง ระดับคุณภาพ

คะแนน

2.00

1.00

น้อย

3.00

ปานกลาง

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
2.00

2.33

3.00

น้อย

2.00

น้อย

ปานกลาง

น้อย

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (ป.เอก)

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู
ระดับคุณภาพ

3.00

ปานกลาง ปานกลาง

การศึกษาปฐมวัย

บริหารการศึกษา
(ป.เอก)
ระดับคุณภาพ

คะแนน

2.00

ระดับคุณภาพ

3.00

น้อย

2.00

2.00

น้อย

1.00

3.00

น้อย

2.67

2.00

น้อย

2.67

ปานกลาง

คะแนน

น้อย

น้อย

น้อย
ปานกลาง

น้อย
2.33

น้อย

3.00

1.33

ปานกลาง

คะแนน

น้อย

น้อย

1.00

ปานกลาง ปานกลาง

2.67

3.00

น้อย

น้อย
1.67

3.00

ปานกลาง

น้อย
3.00

2.00

น้อย

น้อย
3.00

2.00

ปานกลาง

คะแนน
2.00

บริหารการศึกษา
(ป.โท)
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย
2.00

น้อย

3.00

1.00

น้อย

2.00

1.00

น้อย

ประถมศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

ปีการศึกษา

ปานกลาง ระดับคุณภาพ
3.00

น้อย

น้อย

3.00

น้อย

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

น้อย

2.67
2.00

ปานกลาง

1.00

1.00

น้อย

2.00

2.00

ปานกลาง

ดี

2.00

น้อย

2.00

2.00

น้อย

4.00

ปานกลาง ปานกลาง

น้อย

3.00

น้อย

2.00

น้อย

2.33

ปานกลาง

2.00
2.00

ปานกลาง

1.67

น้อย

2.00

น้อย

2.00
3.00

น้อย

รายองค์ประกอบ 3
2.00

น้อย

คะแนนเฉลี่ย/ระดับ
คุณภาพ
2.00

น้อย

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา

ปี 2558 ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร
3.11

2.00

2.00
2.96

2.00

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

4.00
3.00
2.00

คะแนน
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ระดับคุณภาพ
คะแนน

น้อย

น้อย
4.44

ปานกลาง
4.00

ดี
3.00

น้อย
3.48

ปานกลาง
3.48

1.00

น้อย
2.00

3.00

ปานกลาง

คะแนน
4.44

น้อย

0.00

ดี

ระดับคุณภาพ

4.00

น้อย

1.00

ปานกลาง ปานกลาง

2.26

น้อย

คะแนน
2.22

ปานกลาง ปานกลาง

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง

น้อย
ปานกลาง

2.74

2.00

น้อย

3.00

3.00

ปานกลาง

2.00

2.78

น้อย

2.22

1.67

น้อย

คะแนน

1.00

ระดับคุณภาพ

4.00

ดี

2.96

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
1.41

ดี

3.89

1.22

ดี

2.63

ปานกลาง

คะแนน
ไม่มีคุณภาพ ไม่มีคุณภาพ ระดับคุณภาพ

3.89

น้อย

น้อย

4.00

ปานกลาง

2.00
3.00

น้อย

3.00

2.00

น้อย

คะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

2.00

3.53

1.00

2.00

4.00

1.86

3.33

1.00

2.00

คะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน

ดีมาก

ดีมาก
2.00

น้อย

น้อย

2.00

1.00

3.00

ปานกลาง ปานกลาง

2.69

น้อย

2.00

2.03

ปานกลาง

1.00

ปานกลาง ปานกลาง

3.26

ดี

3.26

ดี

3.00

น้อย

3.00

น้อย

น้อย

2.00

ดี

3.08

น้อย

4.79

ดี

3.00

น้อย

3.08

การศึกษาปฐมวัย

ประถมศึกษา

ดี

ดี

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู
ระดับคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (ป.เอก)

บริหารการศึกษา
(ป.เอก)
ปานกลาง ปานกลาง ระดับคุณภาพ

คะแนน

ดีมาก

4.79

ดีมาก
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

2.58

น้อย

ดี

2.72

น้อย

3.00

น้อย

คะแนน
3.00

บริหารการศึกษา
(ป.โท)
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ดีมาก
4.58

น้อย

2.00

4.17

น้อย

1.00

ปานกลาง ปานกลาง

2.81

น้อย

คะแนน
2.81

น้อย

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ดีมาก
ดี

2.56

ปานกลาง

1.33

2.00

ดี

4.00

2.00

ดี

3.00

4.44

น้อย

0.67

4.44

น้อย

คอมพิวเตอร์ศึกษา

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

ปีการศึกษา

ไม่มีคุณภาพ ไม่มีคุณภาพ ระดับคุณภาพ

0.00

น้อย

1.33

น้อย

น้อย

0.00

ดี

1.67

3.00
1.00

ปานกลาง

3.00

น้อย

2.00

น้อย

ดี
0.00

ปานกลาง

ดี

ไม่มีคุณภาพ

0.00

ดี

1.33

ปานกลาง

3.00

2.00

ดี

0.00
3.89

ปานกลาง

น้อย

0.78

ดี

3.33

น้อย

รายองค์ประกอบ 4
4.00

น้อย

คะแนนเฉลี่ย/ระดับ
คุณภาพ
1.33

น้อย

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์

ปี 2558 ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

5.00

2.75

น้อย

2.00

ดีมาก
3.25

3.75
3.00

3.75
3.25

คะแนน
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2.38

2.63

คะแนน
2.00

4.50

5.00

คะแนน

น้อย
ปานกลาง
2.00

น้อย
1.00

น้อย
2.00

น้อย
2.00

น้อย
2.00

ดีมาก
4.00

ดี
4.00

ดีมาก
5.00

ดีมาก
5.00

1.75

น้อย
2.25

3.00

ปานกลาง
2.75

ดีมาก

2.00

น้อย

3.50

ดี

น้อย

5.00

ปานกลาง

ดี
5.00

น้อย

น้อย
3.00

ปานกลาง

น้อย
1.00

ดีมาก

คะแนน

น้อย
3.00

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
น้อย
1.00

ดีมาก

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (ป.เอก)

บริหารการศึกษา
(ป.เอก)
ระดับคุณภาพ

คะแนน

น้อย
ปานกลาง
3.00

น้อย

3.00

2.00

ปานกลาง

1.88

1.00

ปานกลาง ปานกลาง

การศึกษาปฐมวัย

ประถมศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

บริหารการศึกษา
(ป.โท)
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย

4.50

น้อย

4.50

1.00

น้อย

2.00

3.00

ดีมาก

2.00

1.00

ดีมาก

2.00

ปานกลาง ปานกลาง

คะแนน

3.00

ระดับคุณภาพ

3.00

น้อย

1.88

2.00

น้อย

5.00

ปานกลาง ปานกลาง

5.00

ดีมาก

ดีมาก
5.00

ดีมาก

คะแนน

4.50

ปานกลาง ปานกลาง

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย

น้อย

น้อย
3.00

ดีมาก

ปานกลาง
3.75

2.00

น้อย

2.63

3.00

ปานกลาง

น้อย
1.75

คะแนน

1.88

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
5.00

น้อย

4.50

ปานกลาง

ดีมาก
4.00

น้อย

4.50

1.00

ปานกลาง

น้อย
3.00

2.00

ดี

คะแนน

2.00

2.00

ดีมาก

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย

น้อย
1.00

2.00

น้อย

คะแนน
1.00

1.00

ดี

ระดับคุณภาพ
ดี

ปานกลาง

3.75

น้อย

5.00

3.00

น้อย

5.00

2.00

ดีมาก

2.00

1.00

ดีมาก

3.00

1.00

ดี

คะแนน

ปานกลาง ปานกลาง ระดับคุณภาพ
4.00

ดี

น้อย

5.00

ปานกลาง

5.00

2.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

คะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ปีการศึกษา

ปานกลาง ปานกลาง ระดับคุณภาพ
3.00

ปานกลาง

3.00

ดี

5.00

น้อย

5.00

ปานกลาง

3.00
2.00

ดีมาก

2.00

ดีมาก

3.00

ดี

น้อย

3.00

ดี

น้อย

2.00

ปานกลาง

น้อย

2.75

น้อย

2.50

น้อย

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

2.00

ปานกลาง ปานกลาง

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2557

รายองค์ประกอบ 5

ปี 2558

คะแนนเฉลี่ย/ระดับ
คุณภาพ
2.00

ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ TQF
2.00

ปี 2558

ตัวบ่งชื้ที่ 5.3 การประเมิน
ผู้เรียน
1.00

ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน

ปี 2558

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

รวมคะแนนเฉลี่ยทุก
ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
2.14

2.84
1.00

2.87

น้อย

น้อย
น้อย

1.00

น้อย

2.36

2.91
3.00

2.92

2.86
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2.96

ปานกลาง ปานกลาง

ระดับคุณภาพ
คะแนน

ปานกลาง

ดี

ปานกลาง
2.00

4.00
2.00

2.86
2.70

2.77

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
NO

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
N/A อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล

คะแนน

น้อย
1.00

3.00

2.17

คะแนน

น้อย

ปานกลาง
3.00

ปานกลาง
2.00

น้อย
1.00

น้อย
1.00

ปานกลาง
3.00

ปานกลาง
2.00

ปานกลาง
1.60

น้อย
2.70

3.00

ปานกลาง
3.06

ไม่รบั การประเมิน เนื่องจากไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา

คะแนน

น้อย
3.00

น้อย
3.00

น้อย
3.00

ปานกลาง
2.19

ปานกลาง

3.15

ดี

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
น้อย
3.00

ดี

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (ป.เอก)

บริหารการศึกษา
(ป.เอก)
ระดับคุณภาพ

คะแนน

น้อย

1.00

ดี

3.11

1.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

การศึกษาปฐมวัย

ประถมศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

บริหารการศึกษา
(ป.โท)
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย
3.00

ปานกลาง ปานกลาง

3.13

1.00

น้อย

ปานกลาง ปานกลาง

3.00

ดี

2.83

2.00

ปานกลาง

2.09

4.00

ดี

ปานกลาง
2.00

คะแนน

3.00

ระดับคุณภาพ

ดี
1.00

น้อย

คะแนน

4.00

น้อย

ระดับคุณภาพ
ดี

ปานกลาง
2.00

2.00

น้อย

คะแนน
3.00

3.00

น้อย

ระดับคุณภาพ
น้อย

2.01

ปานกลาง

ปานกลาง
3.00

1.00

น้อย

คะแนน

น้อย
1.00

4.00

ปานกลาง

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
3.00

ปานกลาง ปานกลาง

3.15

1.00

ปานกลาง

ปานกลาง ปานกลาง

2.00

ดี

2.85

คะแนน

2.92

ระดับคุณภาพ

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

ดี

3.00

ปานกลาง

4.00

3.00

ดี

3.00

2.00

ปานกลาง

คะแนน

คะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ปีการศึกษา

ระดับคุณภาพ

3.00

น้อย

2.00

ปานกลาง

3.00

4.00

น้อย

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ปานกลาง

2.00

ปานกลาง ปานกลาง

2.00

น้อย

1.00

น้อย

2.00

ปานกลาง

รายองค์ประกอบ 6
1.00

ปานกลาง ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย/ระดับ
คุณภาพ

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้

ปี 2558 ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์
1)* หลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน
จานวน
- หลักสูตร
2) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพน้อย

จานวน

-

หลักสูตร

3) หลักสูตรที่มรี ะดับคุณภาพปานกลาง

จานวน

9

หลักสูตร

คือ หลักสูตรสังคมศึกษา หลักสูตรคณิตศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรพลศึกษา
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท)

4) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดี

จานวน

5

หลักสูตร

คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรประถมศึกษา หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.เอก) หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา (ป.เอก)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

5) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดีมาก
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ

จานวน

-

หลักสูตร

14

หลักสูตร

หลักสูตรภาษาไทย องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรประถมศึกษา องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.เอก) องค์ประกอบ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นบัณฑิตที่มีงานทาอยู่แล้ว
หลักสูตร ป.วิชาชีพครู ตัวบ่งชี้ 2.2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นบัณฑิตที่มีงานทาอยู่แล้ว
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รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของหลักสูตร คณะครุศาสตร์
5.00

4.00

3.00

2.84

2.87

3.15
2.91 2.922.85 2.92

2.86

3.13
2.83 2.86

2.54

2.36

2.14

2.96

2.702.77

3.00

3.06

3.15

2.70
2.19

2.17

2.09

2.01

2.00

3.11

1.60

1.00

0.00
คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

พลศึกษา

คอมพิวเตอร์
ศึกษา

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ปี 2557

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

ประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา ยุทธศาสตร์การ ประกาศนียบัตร
(ป.โท)
(ป.เอก)
พัฒนา (ป.เอก) วิชาชีพครู

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ปี 2558
- 84 -

คะแนน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ระดับคุณภาพ
คะแนน

ดีมาก
NO

3.00

ปานกลาง
NO
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คะแนน

ดีมาก
NO

4.62

ดีมาก
NO

NO

NO

ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน
NO

NO

ระดับคุณภาพ

คะแนน
4.31

ดีมาก

4.17

วิจิตรศิลป์

การพัฒนาสังคม

นิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

ดีมาก

ดนตรีศึกษา

สารสนเทศภูมิศาสตร์

ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

รัฐประศาสนศาสตร์
(ป.โท)
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

4.10

ไม่รับการประเมิน

NO

ดีมาก

คะแนน

ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน

คะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

4.36

ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน

คะแนน

ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน

คะแนน

4.40

บรรณารักษศาสตร์
ระดับคุณภาพ และสารสนเทศศาสตร์

ระดับคุณภาพ

4.15

ดีมาก

คะแนน

4.35

ดีมาก

ระดับคุณภาพ

4.34

ดีมาก

คะแนน

4.50

ดีมาก

ระดับคุณภาพ

4.70

ดีมาก

4.64

ดีมาก

คะแนน

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ปีการศึกษา

การพัฒนาสังคม

วิจิตรศิลป์
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

สารสนเทศภูมิศาสตร์

ดนตรีศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
(ป.โท)

ปีการศึกษา

นิติศาสตร์

องค์ประกอบที่ 1 กากับมาตรฐาน

รัฐประศาสนศาสตร์

ปี 2558 ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดย สกอ.

ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ปี 2558

1.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ระดับคุณภาพ
คะแนน

ดีมาก

ดีมาก
5.00

4.33

ดีมาก
4.63

4.85

ดีมาก
4.19

2.00

น้อย
3.00

3.00

ปานกลาง
3.00

คะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน

คะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน

ดีมาก

ดีมาก

5.00

ดีมาก
NO

ดีมาก
NO

4.70

ดีมาก
NO

4.00

ดี
NO

2.00

น้อย
1.00

3.00

ปานกลาง
2.00

4.81

ดีมาก
NO

น้อย
3.00

ปานกลาง
3.00

น้อย
1.00

น้อย
2.00

2.00

4.00

NO

NO

2.00

2.00

คะแนน

3.00

วิจิตรศิลป์

การพัฒนาสังคม

นิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

2.00

ดีมาก

2.00

ดีมาก

ดี

ดนตรีศึกษา

สารสนเทศภูมิศาสตร์

ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

รัฐประศาสนศาสตร์
(ป.โท)
ระดับคุณภาพ

คะแนน

ไม่รับการประเมิน ระดับคุณภาพ
3.75

ดีมาก

4.59

น้อย

1.00

4.03

น้อย

3.90

ดี

NO

5.00

ไม่รับการประเมิน

3.70

ดี

NO

น้อย

คะแนน

ไม่รบั การประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ระดับคุณภาพ

NO

น้อย

NO

น้อย

NO

ไม่รบั การประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ระดับคุณภาพ

NO

น้อย

NO

ดี

คะแนน

ไม่รบั การประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ระดับคุณภาพ

ดีมาก
NO

ปานกลาง

4.52

น้อย

5.00

NO

ปานกลาง
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บรรณารักษศาสตร์
ไม่รบั การประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ระดับคุณภาพ และสารสนเทศศาสตร์

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ดีมาก

2.00

NO

ดีมาก

2.00

4.68

ดีมาก

4.58

NO

น้อย

4.47

5.00

น้อย

ดีมาก

คะแนน

ดีมาก
4.04

ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

5.00

ปานกลาง ปานกลาง

คะแนน

ปี 2557

ตัวบ่งชื้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา

ปี 2558

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
4.58

ปี 2557

รายองค์ประกอบ 2
4.76

ปี 2558

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ
4.02

ปี 2558 ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรือ
ผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

รายองค์ประกอบ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

ปี 2558 ปี 2557
3.00

3.00

3.00

3.00

2.67

3.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

2.00

น้อย
2.00

3.00

ปานกลาง

3.00

น้อย

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
2.33

ปานกลาง

2.00

1.00

3.00

3.00
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2.00

3.00

ระดับคุณภาพ
คะแนน

น้อย

น้อย
4.00

ดี
2.00

ปานกลาง
2.00

น้อย
2.00

น้อย
4.00

ดี
2.00

ปานกลาง
2.00

น้อย
1.67

น้อย
4.00

ดี
2.00

ปานกลาง
2.00

น้อย
1.00

3.00

ปานกลาง
1.00

น้อย

น้อย

น้อย

ปานกลาง

น้อย

2.00

น้อย

2.00

ปานกลาง

1.67

น้อย

คะแนน
2.33

วิจิตรศิลป์

การพัฒนาสังคม

นิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

ดนตรีศึกษา

สารสนเทศภูมิศาสตร์

ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

รัฐประศาสนศาสตร์
(ป.โท)
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
น้อย

2.00

ปานกลาง

1.00

น้อย

น้อย
3.00

ปานกลาง

น้อย
1.67

1.00

น้อย

น้อย
3.00

3.00

ปานกลาง

น้อย
2.00

2.00

น้อย

คะแนน

น้อย
3.00

2.00

น้อย

ระดับคุณภาพ
น้อย
2.00

น้อย

2.00

น้อย

คะแนน

1.00

น้อย

1.67

ปานกลาง ระดับคุณภาพ

3.00

ปานกลาง ปานกลาง

คะแนน
1.00

ระดับคุณภาพ

3.00

น้อย
3.00

น้อย

4.00

1.00

ปานกลาง

1.00

น้อย

3.00

3.00

ดี

2.33

ปานกลาง

คะแนน

น้อย

น้อย
ปานกลาง ปานกลาง

2.00

น้อย

2.00

ปานกลาง

2.33

2.67

น้อย

2.00

น้อย

คะแนน
3.00

บรรณารักษศาสตร์
ระดับคุณภาพ และสารสนเทศศาสตร์

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง

น้อย
3.00

น้อย

2.00

2.00

น้อย

1.00

2.00

ปานกลาง

2.67

2.00

น้อย

คะแนน
1.33

2.00

น้อย

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย
ปานกลาง

น้อย

1.67

2.00

ปานกลาง

2.00

1.00

น้อย

3.00

3.00

น้อย

คะแนน
1.00

1.00

น้อย

2.33

ระดับคุณภาพ

2.00

น้อย

3.00

2.00

ปานกลาง

2.00

น้อย

คะแนน

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ระดับคุณภาพ

คะแนน

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร
2.00

3.00
2.19
3.00

2.44

2.44

2.00
2.00

3.00
2.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

3.00
3.00

3.00

2.26

2.15

น้อย

1.44

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ดี

คะแนน

- 88 2.00

3.00
2.00

คะแนน

ปานกลาง
2.00

3.00

ปานกลาง
3.00

1.00

น้อย
3.00

คะแนน

น้อย

1.00

น้อย

น้อย

1.00

ปานกลาง ปานกลาง

2.11

วิจิตรศิลป์

การพัฒนาสังคม

นิติศาสตร์

คะแนน

ปานกลาง ปานกลาง ระดับคุณภาพ

ดนตรีศึกษา

สารสนเทศภูมิศาสตร์

ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

รัฐประศาสนศาสตร์
(ป.โท)
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ระดับคุณภาพ

น้อย

3.00

ปานกลาง

2.00

น้อย

2.59

2.39

ปานกลาง

1.93

2.00

น้อย

คะแนน
3.00

3.00

ปานกลาง

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย

1.00

น้อย

2.00

น้อย

1.56

2.00

น้อย

1.56

2.78

น้อย

1.67

2.78

น้อย

คะแนน

ไม่มีคุณภาพ ไม่มีคุณภาพ ระดับคุณภาพ

1.67

น้อย

น้อย

2.48

ปานกลาง

ดี
1.33

2.00

น้อย

3.48

2.00

น้อย

ดีมาก
ปานกลาง

น้อย
3.00

0.00

ปานกลาง ปานกลาง

คะแนน
2.00

ดีมาก ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง

น้อย

2.00

2.00

ปานกลาง

2.00

3.00

น้อย

2.74

0.00

ปานกลาง

1.19

4.44

น้อย

3.00

4.44

น้อย

น้อย

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ดี

3.11

ปานกลาง

2.33

ดี

4.00

2.00

ปานกลาง

3.00

2.22

ดี

3.33

0.56

น้อย

2.00

บรรณารักษศาสตร์
ระดับคุณภาพ และสารสนเทศศาสตร์

คะแนน

ปานกลาง ระดับคุณภาพ

คะแนน

ปานกลาง ระดับคุณภาพ

คะแนน

ปานกลาง ระดับคุณภาพ

คะแนน

รัฐประศาสนศาสตร์

ปีการศึกษา

ปานกลาง ระดับคุณภาพ

2.78

น้อย

1.00

น้อย

2.41

3.33

ปานกลาง

3.00

2.33

น้อย

3.00

น้อย

0.56

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ดี

2.22

น้อย

3.20

น้อย

2.50

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

3.00

ดี

3.00

ปานกลาง

รายองค์ประกอบ 4
3.61

น้อย

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ
2.50

ปานกลาง

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์

ปี 2558 ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

2.17

2.33

2.50

3.00

คะแนน
2.00

5.00

5.00

คะแนน

น้อย

น้อย

ดีมาก
5.00

2.25

2.75

- 89 2.50

2.75

คะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน

น้อย

น้อย
3.00

น้อย
2.00

น้อย
2.00

2.00

น้อย
3.00

4.50

ดีมาก
5.00

0.00

1.00

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน

น้อย

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง
2.00

น้อย
1.00

น้อย
2.00

ปานกลาง
1.00

น้อย
1.00

ดีมาก
4.00

ดี
5.00

4.50

ดีมาก

2.38

3.00

4.50

2.25

ปานกลาง ปานกลาง

3.50

2.00

ดีมาก

3.00

2.00

ปานกลาง

5.00

ดี

ปานกลาง ไม่มีคุณภาพ

2.88

น้อย

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย
1.00

น้อย

5.00

2.00

ดีมาก

5.00

2.00

ดีมาก

2.00

ปานกลาง ปานกลาง

น้อย

ดีมาก
5.00

น้อย

น้อย
2.00

1.00

ดีมาก

น้อย
1.00

ดีมาก

2.00

ปานกลาง ปานกลาง

ปานกลาง
2.00

ปานกลาง

น้อย

น้อย

2.25

น้อย

ดีมาก

1.88

น้อย

5.00

น้อย

4.50

ดีมาก

คะแนน

น้อย
1.00

ดนตรีศึกษา

สารสนเทศภูมิศาสตร์

ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

รัฐประศาสนศาสตร์
(ป.โท)
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย

น้อย
1.00

ดีมาก

2.63

2.00

ดีมาก

2.75

1.00

ปานกลาง ปานกลาง

วิจิตรศิลป์

การพัฒนาสังคม

นิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ระดับคุณภาพ
ศาสตร์
คะแนน

น้อย

2.00

น้อย

3.25

1.00

ดี

2.00

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง

น้อย
1.00

น้อย

5.00

3.00

ดีมาก

5.00

1.00

ดีมาก

คะแนน

2.00

ปานกลาง ปานกลาง

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย

น้อย

2.50
2.00

น้อย

5.00

3.00

ดีมาก

5.00

1.00

ดีมาก

คะแนน

2.00

ปานกลาง ปานกลาง

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ปีการศึกษา

น้อย

ดี
3.00

ปานกลาง

3.50

น้อย

2.75

ปานกลาง

5.00
1.00

ดีมาก

5.00
2.00

ดีมาก

3.00

2.00

ปานกลาง

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2557

รายองค์ประกอบ 5

ปี 2558

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ
2.00

ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ TQF
3.00

ปี 2558

ตัวบ่งชื้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
2.00

ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ปี 2558

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

รายองค์ประกอบ 6

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

2.73

ปานกลาง ปานกลาง

2.71
2.32

2.88
2.18

2.76
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ปานกลาง ปานกลาง

2.00

น้อย
3.00

3.00

ปานกลาง
3.00

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง NO

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
2.58

2.99

1.00
3.00

2.99
2.27

3.18

N/A อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล

คะแนน

1.79

น้อย
2.16

2.11
2.93

ไม่รบั การประเมิน เนื่องจากไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา

2.36

2.42

ปานกลาง ปานกลาง

น้อย

น้อย

น้อย

2.00

น้อย

คะแนน
1.00

วิจิตรศิลป์

การพัฒนาสังคม

นิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

ดนตรีศึกษา

สารสนเทศภูมิศาสตร์

ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

รัฐประศาสนศาสตร์
(ป.โท)
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
น้อย

3.00

ปานกลาง

1.00

2.00

น้อย

3.00

1.00

ปานกลาง

1.00

ปานกลาง ปานกลาง

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง

น้อย
ปานกลาง
3.00

คะแนน

2.00

ปานกลาง

1.59

3.00

ปานกลาง

2.00

2.00

ดี

1.00

ระดับคุณภาพ

คะแนน

น้อย
3.00

น้อย

2.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย
3.00

ปานกลาง

คะแนน

ระดับคุณภาพ

3.00

น้อย

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

คะแนน

น้อย
ปานกลาง
3.00

ปานกลาง ปานกลาง

คะแนน

น้อย
3.00

บรรณารักษศาสตร์
ระดับคุณภาพ และสารสนเทศศาสตร์

ระดับคุณภาพ
น้อย

3.00

น้อย

2.00

2.00

น้อย

2.00

ปานกลาง ปานกลาง

คะแนน

2.73

ระดับคุณภาพ

2.00

น้อย

3.00

น้อย

น้อย
2.00

2.00

น้อย

คะแนน

2.00

2.00

น้อย

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
2.00

ปานกลาง

คะแนน

ปีการศึกษา

คะแนน

3.00

3.00

ปานกลาง ปานกลาง

3.49

ระดับคุณภาพ

2.86

น้อย

3.00
2.00

ปานกลาง

3.00
2.00

น้อย

2.00

ปานกลาง

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ปานกลาง

2.00

ดี

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ปี 2558 ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1) หลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน
จานวน
หลักสูตร
จานวน

1

หลักสูตร

3) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพปานกลาง จานวน

8

หลักสูตร

2) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพน้อย

คือ
คือ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาสังคม หลักสูตรวิจิตรศิลป์ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์
หลักสูตรบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรดนตรีศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท)

4) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดี

จานวน

2

หลักสูตร

5) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดีมาก

จานวน

-

หลักสูตร

11

หลักสูตร

รวมทั้งหมด
หมายเหตุ

คือ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมินเนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมินเนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรภาษาจีน องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรปรับปรุง และไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมินเนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา
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รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.00

4.00
3.49
3.00

2.86

3.00
2.73

2.99

2.88

2.71 2.73
2.32

2.76

3.18

2.99

2.93

2.58
2.27

2.18

2.00

2.11

2.16

2.36 2.42

1.79

1.59

1.00

0.00
คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

รัฐประศาสนศาสตร์

นิติศาสตร์

การพัฒนาสังคม

วิจิตรศิลป์

บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

สารสนเทศภูมิศาสตร์

ดนตรีศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์
(ป.โท)

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ปี 2557
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รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ปี 2558

การจัดการทัว่ ไป

การตลาด

การเงินและ
การธนาคาร

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์
การเงินการคลัง

การบัญชี

การท่องเทีย่ ว
และการโรงแรม

นิเทศศาสตร์

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ปีการศึกษา

1.3) คณะวิทยาการจัดการ

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ.

ปี 2558 ปี 2557

องค์ประกอบที่ 1 กากับมาตรฐาน
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ดี

NO

ไม่รับการประเมิน

5.00

ดีมาก

ไม่รับการประเมิน

ไม่รับการประเมิน

5.00

ดี

NO

3.59

ไม่รับการประเมิน

3.90

NO

ดีมาก

4.76

ดีมาก

4.71

ดีมาก

NO

4.34

NO

ดีมาก

ดีมาก

4.64

NO

4.55

ดีมาก

5.00

NO

ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน

ไม่รับการประเมิน

5.00

ดีมาก

NO

ดีมาก

ดี

4.08

ดีมาก

ไม่รับการประเมิน

3.89

NO

ดีมาก

ไม่รับการประเมิน
ดีมาก

5.00

4.37

ไม่รับการประเมิน

NO

NO

ดีมาก

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

4.56

ดีมาก

4.31

NO

ดีมาก

ปี 2557
ปี 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรือ
ผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา

4.15

ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ปี 2558

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

คะแนน
4.78

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00
3.00

ปานกลาง ปานกลาง

3.00

2.00

3.00
1.00
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3.00

น้อย

3.00

3.00

3.00
3.00

2.00

น้อย

2.00

น้อย

4.00

น้อย

ดีมาก

2.00

น้อย

2.00

น้อย

2.00

ไม่รับการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน

คะแนน

ไม่รับการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
NO

ดี

1.00

ดีมาก

2.00

ปานกลาง

3.00

4.30

น้อย

คะแนน
4.45

น้อย

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

NO

น้อย

3.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

คะแนน

ไม่รับการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
4.63

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

2.00

ปานกลาง

4.00

ไม่รับการ
ประเมิน

2.00

น้อย

3.00

2.00

ปานกลาง

2.00

4.55

น้อย

NO

ดี

คะแนน
NO

ปานกลาง ปานกลาง

ระดับคุณภาพ

ไม่รับการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน

คะแนน

ดีมาก

3.00

4.69

ดีมาก

3.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

2.00

น้อย

3.00

ปานกลาง ปานกลาง

3.00

คะแนน

ดีมาก

2.00

ปานกลาง

2.00

น้อย

น้อย
2.00

3.00

น้อย

น้อย
3.00

4.36

น้อย

ดีมาก
4.45

น้อย

น้อย

2.00

NO

น้อย

2.00

ปานกลาง

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

3.00
2.00

ไม่รับการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับ
นักศึกษา
4.66

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา

คะแนน

ตัวบ่งชื้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา

ปี 2557

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
NO

ปี 2558

รายองค์ประกอบ 2
4.58

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

นิเทศศาสตร์

การท่องเทีย่ ว
และการโรงแรม

การบัญชี

เศรษฐศาสตร์
การเงินการคลัง

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

การเงินและ
การธนาคาร

การตลาด

การจัดการทัว่ ไป

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ปานกลาง

น้อย

2.67

ปานกลาง
0.67

5.00

ดีมาก
1.00

2.00

น้อย
2.00

3.00

ปานกลาง

4.00

ปานกลาง ปานกลาง

4.00

ดี

3.89
2.00

ดี

3.89
3.00

ดี

3.00
2.67

2.00
4.00

4.00
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2.78

2.78

2.00

4.00

3.89

2.00
2.00

3.00
3.00

น้อย

3.89

น้อย

3.89

ดี

คะแนน

คะแนน

ปานกลาง

คะแนน
ระดับคุณภาพ

2.00

น้อย

ปานกลาง ปานกลาง ระดับคุณภาพ
2.67

ดี

ดี

2.67

น้อย

3.89

ดี

คะแนน

ปานกลาง ปานกลาง ระดับคุณภาพ
2.33

ปานกลาง

น้อย

น้อย
2.00

น้อย

3.00

2.00

ปานกลาง

2.00

น้อย

2.11

น้อย

1.33

2.00

น้อย

2.00

1.00

ปานกลาง

2.00

น้อย

คะแนน

ปานกลาง ระดับคุณภาพ
2.33

ปานกลาง

ดี

น้อย

4.00

3.00

ดี

2.00

ปานกลาง ปานกลาง

3.33

น้อย

คะแนน
ปานกลาง ระดับคุณภาพ

2.33

ดี

คะแนน

ปานกลาง ปานกลาง ระดับคุณภาพ

0.50

ปานกลาง ปานกลาง

0.67

น้อย

น้อย
3.00

น้อย

ปานกลาง
3.00

น้อย

3.00

ดี

น้อย
2.67

น้อย

1.67

น้อย

2.00

2.33

น้อย

3.00

ปานกลาง ปานกลาง ระดับคุณภาพ

2.33

ดี

คะแนน

นิเทศศาสตร์

การท่องเทีย่ ว
และการโรงแรม

การบัญชี

เศรษฐศาสตร์
การเงินการคลัง

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

การเงินและ
การธนาคาร

การตลาด

การจัดการทัว่ ไป

ปีการศึกษา

ปานกลาง ปานกลาง ระดับคุณภาพ

3.00

ดี

ปี 2558 ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์

ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
3.00

ปี 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์

ปี 2557

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

ปี 2558

รายองค์ประกอบ 3
3.00

ปี 2557

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

ปี 2558

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00
3.00

2.00

2.00

2.00

ปานกลาง ปานกลาง

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

- 96 3.00
2.00

คะแนน

ปานกลาง ระดับคุณภาพ

น้อย

2.00

ปานกลาง

2.00

น้อย

ปานกลาง ปานกลาง ระดับคุณภาพ

2.96

น้อย

3.00

น้อย

คะแนน

ปานกลาง ปานกลาง ระดับคุณภาพ
2.63

ปานกลาง

น้อย

3.00

ปานกลาง

2.00

น้อย

3.00

2.00

ปานกลาง

2.00

3.00

น้อย

3.00

2.00

ปานกลาง

คะแนน

2.00

ระดับคุณภาพ

2.00

น้อย

2.00

ปานกลาง

2.00

น้อย

2.00

2.00

น้อย

2.00

2.96

น้อย

2.00

2.30

น้อย

น้อย
2.00

น้อย

2.00

1.78

น้อย

น้อย
2.00

น้อย

2.26

น้อย

ดี
2.37

น้อย

3.59

ปานกลาง

คะแนน

ปานกลาง ปานกลาง ระดับคุณภาพ

คะแนน
3.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ปานกลาง ระดับคุณภาพ

น้อย

2.00

น้อย

2.00

น้อย

2.00

น้อย

2.00

3.00

น้อย

2.00

2.50

น้อย

2.00

2.56

น้อย

ดี

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1.67

น้อย

1.89

น้อย

น้อย

2.00

น้อย

คะแนน
3.33

น้อย

ระดับคุณภาพ

คะแนน

นิเทศศาสตร์

การท่องเทีย่ ว
และการโรงแรม

การบัญชี

เศรษฐศาสตร์
การเงินการคลัง

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

การเงินและ
การธนาคาร

การตลาด

การจัดการทัว่ ไป

ปีการศึกษา

ดี

ปี 2558
3.63

2.56

ดี

ปี 2557
3.63

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ปี 2557

ตัวบ่งชื้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน

ปี 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
3.00

ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร

ปี 2558

รายองค์ประกอบ 4

ปี 2557

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

ปี 2558

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

รายองค์ประกอบ 6

คะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
5.00

ดีมาก
5.00

ดีมาก
5.00

ดีมาก
5.00

ดีมาก
5.00

ดีมาก
5.00

ดีมาก
5.00

ปี 2557
3.50

3.50

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

4.00

4.00

4.00

4.00
2.00

ปานกลาง ปานกลาง

3.00
3.00

3.00
3.00

4.00
3.00
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น้อย
3.00

3.00

ปานกลาง

3.00

2.00

3.00

3.00

2.00

น้อย

2.00

2.00

ดี

ปานกลาง

3.25

น้อย

ปานกลาง
2.75

น้อย

2.75

ดี

3.50

2.00

น้อย

2.75

ปานกลาง ปานกลาง

2.63

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ปานกลาง
3.00

น้อย

3.50

ปานกลาง ปานกลาง

3.50

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ดี

ดี

ปานกลาง

4.00

ดี

ปานกลาง ปานกลาง

3.00

ปานกลาง

2.00
3.00

ดี

3.00

ปานกลาง

2.00

3.00

น้อย

2.75

2.75

ปานกลาง

2.75

น้อย

ปานกลาง

2.00
3.00

น้อย

3.00

ปานกลาง

3.00

น้อย

3.00

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ปี 2558
5.00

ดีมาก

คะแนน

5.00

ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

5.00

ดี

4.50

ดี

5.00

ดี

5.00

ดี

5.00

ดี

คะแนน

5.00

ปี 2558

นิเทศศาสตร์

การท่องเทีย่ ว
และการโรงแรม

การบัญชี

เศรษฐศาสตร์
การเงินการคลัง

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

การเงินและ
การธนาคาร

การตลาด

การจัดการทัว่ ไป

ปีการศึกษา

ปี 2557
5.00

ดี

ปี 2557

รายองค์ประกอบ 5

ปี 2558

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ TQF

ปี 2558

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน

ปี 2558 ปี 2557

คะแนน

ปานกลาง
2.42

3.20

ดี
2.45
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ระดับคุณภาพ
คะแนน

ปานกลาง
2.70

3.25

ดี
2.94

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
NO

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
N/A อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล

ระดับคุณภาพ
คะแนน

2.54

ปานกลาง
2.44

ดี
3.11

ไม่รับการประเมิน เนือ่ งจากไม่มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษา

ปานกลาง

ดี

3.29

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน
2.53

ปานกลาง ปานกลาง

ระดับคุณภาพ

3.25

ดี

3.31

ดี

คะแนน

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

2.70

ปานกลาง ปานกลาง

คะแนน

3.63

ระดับคุณภาพ

3.62

ดี

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

ดี

คะแนน

นิเทศศาสตร์

การท่องเทีย่ ว
และการโรงแรม

การบัญชี

เศรษฐศาสตร์
การเงินการคลัง

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

การเงินและ
การธนาคาร

การตลาด

การจัดการทัว่ ไป

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
1) หลักสูตรทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
จานวน
- หลักสูตร
จานวน

-

หลักสูตร

3) หลักสูตรทีม่ ีระดับคุณภาพปานกลาง จานวน

2

หลักสูตร คือ

หลักสูตรการเงินและการธนาคาร หลักสูตรการบัญชี

จานวน

6

หลักสูตร คือ

หลักสูตรการจัดการทัว่ ไป หลักสูตรการตลาด หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

2) หลักสูตรทีม่ ีระดับคุณภาพน้อย
4) หลักสูตรทีม่ ีระดับคุณภาพดี

หลักสูตรการท่องเทีย่ วและการโรงแรม หลักสูตรนิเทศศาสตร์
5) หลักสูตรทีม่ ีระดับคุณภาพดีมาก
รวมทัง้ หมด
หมายเหตุ

จานวน

-

หลักสูตร

8

หลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษา
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รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชีข้ องหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
5.00

4.00

3.62

3.63

3.31

3.20

3.29

3.25

3.25

3.11

2.94

3.00

2.70

2.42

2.53

2.45

2.70

2.54

2.44

2.00

1.00

0.00
คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

การจัดการทั่วไป

การตลาด

การเงินและการธนาคาร

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์การเงินการ
คลัง

การบัญชี

การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม

นิเทศศาสตร์

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ปี 2557
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รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ปี 2558

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4.02

ระดับคุณภาพ
คะแนน

ดีมาก

4.29

ดีมาก
NO
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คะแนน

ดีมาก
NO

4.11

ดีมาก
NO

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับคุณภาพ

NO

ไม่รับการประเมิน

4.18

ดีมาก

4.43

ไม่รับการประเมิน

NO

ดีมาก

คะแนน

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

4.04

ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน

คะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

NO

ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

4.35
4.21

ดีมาก

คะแนน

ดีมาก
5.00

ดีมาก

สาธารณสุข
ศาสตร์

ชีววิทยา

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

เคมี

4.13

คะแนน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
ระดับคุณภาพ
อาหาร

ฟิสิกส์
ระดับคุณภาพ

4.68

ดีมาก

4.68

ดีมาก

คะแนน

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ปีการศึกษา

เคมี

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

คณิตศาสตร์

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ชีววิทยา

สาธารณสุข
ศาสตร์

ปีการศึกษา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร

องค์ประกอบที่ 1 กากับมาตรฐาน

ฟิสิกส์

ปี 2558 ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.

ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ปี 2558

1.4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

คะแนน

ตัวบ่งชื้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา

ปี 2557

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ปี 2558

รายองค์ประกอบ 2
5.00

ปี 2557

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ
5.00

4.84

ปี 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรือ
ผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา

4.84

ปี 2558 ปี 2557
1.00

ดีมาก
4.51

2.00

3.00
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คะแนน
ไม่รับการ
ประเมิน
4.52

NO

ไม่รบั การ
ประเมิน
3.89

2.00

น้อย
1.00

3.00

ปานกลาง
2.00

ดีมาก

3.00

3.00

ไม่รับการประเมิน ระดับคุณภาพ

คะแนน

ไม่รับการประเมิน ระดับคุณภาพ
NO

ปานกลาง ปานกลาง

ไม่รับการ
ประเมิน

3.00

NO

4.26

ดีมาก

3.00

ดีมาก

4.44

4.33

ดีมาก

4.44

ปานกลาง ปานกลาง

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

คะแนน

ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ระดับคุณภาพ

2.00

ไม่รับการ
ประเมิน

1.00

ไม่รบั การ
ประเมิน

NO

NO

น้อย

คะแนน

ดีมาก
NO

น้อย

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
NO

ดี

3.67

NO

น้อย

5.00

น้อย

คะแนน

ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

3.00

NO

ดีมาก

1.00

NO

น้อย

คะแนน
4.65

NO

ปานกลาง

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

3.00

ดีมาก

น้อย
2.00

ดีมาก

ดีมาก
4.68
4.61

ดีมาก

ดีมาก
5.00

5.00

น้อย

ดีมาก
5.00

5.00

ปานกลาง

คะแนน

ดีมาก
5.00

ปานกลาง

สาธารณสุข
ศาสตร์

ชีววิทยา

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

เคมี

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
ระดับคุณภาพ
อาหาร

ดีมาก
4.57

คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ดีมาก
5.00

น้อย

2.00
5.00

น้อย

ฟิสิกส์

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

รายองค์ประกอบ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์

ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
1.00

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

ปี 2558 ปี 2557
2.00

5.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

2.00

2.00
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3.00

3.00

2.33

3.00

2.00

4.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

3.00
3.00

3.00

2.67

3.00

2.00

3.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

น้อย

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ปานกลาง ระดับคุณภาพ
2.00

ปานกลาง น้อย

น้อย

น้อย

2.00

3.00

น้อย

2.00

ปานกลาง ปานกลาง

2.33

น้อย

คะแนน
2.67

น้อย

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย

น้อย

2.00

น้อย

1.00

2.00

น้อย

2.00

2.00

น้อย

1.33

2.00

น้อย

2.00

3.00

น้อย

คะแนน

คะแนน
ระดับคุณภาพ

2.00

น้อย

1.00

น้อย

2.00

น้อย

1.33

ปานกลาง

3.00

2.00

น้อย

2.00

2.00

น้อย

1.00

1.00

น้อย

ระดับคุณภาพ

คะแนน
น้อย

ระดับคุณภาพ
น้อย

1.00

น้อย

น้อย

ปานกลาง ปานกลาง

2.00

ดี

น้อย

2.00

น้อย

3.00

ปานกลาง

3.00

น้อย

คะแนน
1.00

น้อย

น้อย

ปานกลาง

4.00
2.67

น้อย

3.00
1.67

ดี

น้อย
2.00

ดี

4.00
2.00

ระดับคุณภาพ

2.00
3.00

น้อย

2.33

สาธารณสุข
ศาสตร์

ชีววิทยา

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

เคมี

คะแนน

น้อย

น้อย

2.33

ปานกลาง

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
ระดับคุณภาพ
อาหาร

2.00
3.00

น้อย

คะแนน

3.00

ปานกลาง ปานกลาง

ระดับคุณภาพ

ฟิสิกส์
น้อย

3.00

น้อย

2.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
3.00

น้อย

2.00
2.00

ปานกลาง

2.33

1.00

น้อย

2.00

2.00

ปานกลาง น้อย

คะแนน

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

รายองค์ประกอบ 4

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร
1.37
3.15

2.59
4.00

1.00

2.00

ระดับคุณภาพ
คะแนน

ดีมาก

ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก

3.33

ดี
2.41

4.00

ดี
2.07

3.00

ปานกลาง
1.00

4.00

ดี
2.00

3.00
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ดี
2.07

ดีมาก
2.63

น้อย
2.00

น้อย
1.00

3.00

ปานกลาง
1.00

4.33
2.63

1.00

1.00

ปานกลาง ปานกลาง

2.07
2.63

2.30

2.00

2.00

2.15

3.00

3.00

3.11

ดี

ปานกลาง ปานกลาง

3.00

ปานกลาง ปานกลาง

คะแนน
3.33

ดี

2.00

น้อย

ปานกลาง ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ปานกลาง ระดับคุณภาพ

คะแนน

ปานกลาง ระดับคุณภาพ

ดี

น้อย
3.00

น้อย

2.00

2.44

น้อย

ปานกลาง
2.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ดี

3.00

น้อย

ดี

1.89

ปานกลาง

3.89

น้อย

น้อย

3.33

3.89

น้อย

4.00

3.00

2.22

น้อย

3.00

ปานกลาง ปานกลาง

5.00

น้อย

คะแนน

ดี
2.00

5.00

น้อย

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ปานกลาง ดีมาก
3.89

คะแนน

2.22

น้อย

2.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ระดับคุณภาพ

3.00

น้อย

3.00

ปานกลาง ปานกลาง

คะแนน

ดีมาก

ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก

2.22

ดี

2.00

5.00

ดี

2.00

2.22

น้อย

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.00

น้อย

3.00

สาธารณสุข
ศาสตร์

ชีววิทยา

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

เคมี

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
ระดับคุณภาพ
อาหาร

3.00

1.00

คะแนน

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย

น้อย
3.00

ปานกลาง

ฟิสิกส์

5.00

น้อย

คะแนน

ปีการศึกษา

4.44

ปานกลาง

1.78

น้อย

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ
1.11

น้อย

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์

ปี 2558 ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ TQF

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

รายองค์ประกอบ 5
2.50

2.25
3.00

ปานกลาง น้อย

ปานกลาง น้อย
1.00

ดีมาก
5.00

ดีมาก
5.00

ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก
5.00

ปานกลาง ดีมาก
5.00

3.75

คะแนน

น้อย
2.00

น้อย
2.00

ดีมาก
5.00

ดีมาก
5.00

2.00
2.75

2.75
3.25
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ระดับคุณภาพ
คะแนน

น้อย
1.00

ปานกลาง
2.00

น้อย
1.00

น้อย
2.00

ดีมาก
5.00

ปานกลาง ดีมาก

2.00

ดี

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย
3.00

น้อย

2.00

2.00

ปานกลาง

ดี

2.75

คะแนน

2.00

ระดับคุณภาพ

คะแนน

น้อย

น้อย

5.00

5.00

น้อย

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
ระดับคุณภาพ
อาหาร

5.00

5.00
2.00

3.00

1.00

ปานกลาง

คะแนน

3.00

1.00

5.00
2.00

น้อย
2.25

2.25

ปานกลาง
2.75
3.50

ดี

3.00

ปานกลาง

ระดับคุณภาพ

5.00

ปานกลาง

4.00

ปานกลาง น้อย

3.00

ดี

ดีมาก
5.00

2.00

ปานกลาง ดีมาก

5.00

คะแนน

ดีมาก
5.00

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
5.00

น้อย

น้อย
2.00

น้อย

น้อย
2.00

น้อย

คะแนน

น้อย
1.00

น้อย

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย

น้อย
1.00

3.00

ดีมาก

คะแนน

2.00

3.00

ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย
1.00

ดีมาก

2.50

1.00

น้อย

2.00

1.00

ปานกลาง

สาธารณสุข
ศาสตร์

ชีววิทยา

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

เคมี

ระดับคุณภาพ
น้อย

น้อย

น้อย
2.00

น้อย

ฟิสิกส์

3.00

ดีมาก

คะแนน

ปีการศึกษา

2.00

ดีมาก

1.00
1.00

น้อย

1.00
1.00

ปานกลาง

ปี 2557

ตัวบ่งชื้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
1.00

ปี 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

น้อย

3.00

1.84

น้อย

2.00

2.35

2.26

2.83

สาธารณสุข
ศาสตร์
ระดับคุณภาพ

น้อย

1.00

คะแนน

คะแนน

น้อย

3.00

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
น้อย

1.00

ปานกลาง

2.00

ชีววิทยา

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คะแนน

2.59

ระดับคุณภาพ

2.25

น้อย

2.64

น้อย

ปานกลาง

2.00

2.00

น้อย

3.00

2.00

น้อย

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
น้อย

2.00

คะแนน

ปานกลาง น้อย

1.00

ปานกลาง

ระดับคุณภาพ

3.00

ดี

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
คะแนน

3.72

ระดับคุณภาพ

ปานกลาง

2.92

น้อย

2.81

น้อย

ดี

3.00

2.00

น้อย

4.00

1.00

น้อย

น้อย

1.00

คะแนน

1.00

ระดับคุณภาพ

ดี

3.00

ดี

เคมี
คะแนน

น้อย

1.00

น้อย

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
ระดับคุณภาพ
อาหาร
คะแนน

ปานกลาง น้อย

1.00

ปานกลาง

คะแนน

ระดับคุณภาพ

ฟิสิกส์

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

2.00

น้อย

2.00

น้อย
น้อย

2.81

1.00

น้อย

2.42

ปานกลาง น้อย

2.00

2.00

น้อย

2.00

2.00

1.00

ปานกลาง

ปานกลาง น้อย

3.00

น้อย

2.00

4.00

ปานกลาง

รายองค์ประกอบ 6

3.00

2.00

ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

2.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการประเมิน

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง NO

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
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ไม่รบั การประเมิน เนื่องจากไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา

N/A อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล

2.49

ปานกลาง

3.30

ดี

3.45

ปานกลาง ปานกลาง

3.39

ปานกลาง ปานกลาง

2.73

ปานกลาง ปานกลาง

2.37

ปานกลาง ปานกลาง

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

ปี 2558 ปี 2557

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) หลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน
จานวน
หลักสูตร
2) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพน้อย

จานวน

3) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพปานกลาง

จานวน

หลักสูตร
5

หลักสูตร

คือ

หลักสูตรฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรชีววิทยา

4) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดี

จานวน

4

หลักสูตร

คือ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเคมี หลักสูตรคณิตศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

5) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดีมาก
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ

จานวน

-

หลักสูตร

9

หลักสูตร

หลักสูตรคณิตศาสตร์ องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรปรับปรุง และไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา

- 107 -

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.00

4.00

3.72
3.45

3.39

3.00

2.73

2.81

2.92

2.81
2.42

2.37

3.30
2.83

2.64

2.59
2.26

2.25

2.35

2.49

1.84

2.00

1.00

0.00
คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

เคมี

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

คณิตศาสตร์

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ปี 2557
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คะแนน

คะแนน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ปี 2558

คะแนน

คะแนน

ชีววิทยา

สาธารณสุขศาสตร์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของ
ผู้สาเร็จการศึกษา

- 109 ไม่รับการ
ประเมิน

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่รับการ
ประเมิน

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

คะแนน
NO

ไม่รับการ
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่รับการ
ประเมิน

ไม่รับการ
ประเมิน

NO

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

คะแนน
NO

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่รับการ
ประเมิน

ไม่รับการ
ประเมิน

NO

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

คะแนน

NO

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่รับการ
ประเมิน

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

NO
NO

ไม่รับการ
ประเมิน

คะแนน

NO

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

5.00

ไม่รับการ
ประเมิน

NO

ดีมาก

4.50
NO

ไม่รับการ
ประเมิน

NO

ดีมาก

คะแนน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ปี 2557

เทคโนโลยีก่อสร้าง

เทคโนโลยีพลังงาน

เทคโนโลยีการ
จัดการโลจิสติกส์

ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีไฟฟ้า

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ปี 2558

ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีการ
จัดการโลจิสติกส์

เทคโนโลยี
พลังงาน

เทคโนโลยี
ก่อสร้าง

ปีการศึกษา

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

องค์ประกอบที่ 1 กากับมาตรฐาน

เทคโนโลยีไฟฟ้า

ปี 2558 ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ.

ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ปี 2558

1.5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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คะแนน
ระดับ
คุณภาพ
คะแนน

ไม่รับการ
ประเมิน

ไม่รับการ
ประเมิน

3.00
2.00

น้อย

1.00

1.00

น้อย

4.00

ดี

น้อย

2.00

2.00

น้อย

2.00

น้อย

ปานกลาง

ระดับ
คุณภาพ

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

น้อย

คะแนน

ไม่รับการ
ประเมิน

ไม่รับการ
ประเมิน

2.00

3.00

ปานกลาง

น้อย

น้อย

2.00

ปานกลาง

3.00

ระดับ
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

2.00

น้อย

2.00

ปานกลาง

4.00

น้อย

1.00

ดี

3.00

น้อย

1.00

น้อย

ไม่รับการ
ประเมิน

ปานกลาง
2.00

ไม่รับการ
ประเมิน

3.00

คะแนน

ปานกลาง
2.00

ระดับ
คุณภาพ

3.00

ไม่รับการ
ประเมิน

น้อย
3.00

ไม่รับการ
ประเมิน

1.00

NO

น้อย

ปานกลาง
2.00

NO

น้อย

3.00

NO

น้อย

น้อย
2.00

NO

ปานกลาง

คะแนน

2.00

NO

น้อย

ระดับ
คุณภาพ

ไม่รับการ
ประเมิน
ดีมาก

น้อย
2.00

NO

น้อย

คะแนน

ปี 2557

ปี 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา

ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
2.00

ปี 2558

ตัวบ่งชื้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
NO

ปี 2557

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
4.75

ปี 2558

รายองค์ประกอบ 2
NO

ปี 2557

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ
NO

ปี 2558

เทคโนโลยีก่อสร้าง

เทคโนโลยีพลังงาน

เทคโนโลยีการ
จัดการโลจิสติกส์

ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีไฟฟ้า

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

- 111 3.00
2.00

ดี

2.00

น้อย

3.33

ดี

น้อย

2.00

2.00

น้อย
3.00

ปานกลาง

3.00

ปานกลาง

2.00

3.78

ดี

3.33

น้อย

ปานกลาง

ระดับ
คุณภาพ
น้อย

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1.33

2.00

น้อย

น้อย

0.00

ปานกลาง

3.00

ไม่มีคุณภาพ

2.67

ปานกลาง

น้อย
ปานกลาง

3.00

น้อย

3.00

ปานกลาง ไม่มีคุณภาพ ปานกลาง

2.22

ปานกลาง

ปานกลาง
2.00
0.00

ปานกลาง

3.00

คะแนน

น้อย
2.00

ระดับ
คุณภาพ

2.00

น้อย

ดีมาก
0.89

ปานกลาง

4.44

น้อย

ปานกลาง
1.94

ปานกลาง

2.78
3.00

น้อย

ปานกลาง
3.00

1.00

น้อย

คะแนน

3.00

3.00

น้อย

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

น้อย
น้อย
2.00

1.33

น้อย

คะแนน

ปี 2557

ปี 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์

ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
1.00

ปี 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
2.33

ปี 2557

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
2.00

ปี 2558

รายองค์ประกอบ 3
2.00

ปี 2557

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ
2.67

ปี 2558

เทคโนโลยีก่อสร้าง

เทคโนโลยีพลังงาน

เทคโนโลยีการ
จัดการโลจิสติกส์

ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีไฟฟ้า

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชื้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
TQF

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
3.00

4.00

ดี
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5.00

2.00

น้อย

4.00

ดี

3.00

ปานกลาง

2.00

5.00

น้อย
2.00

ปานกลาง

2.93

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง

2.00

3.00

ปานกลาง

2.00

น้อย

น้อย
2.44

2.00

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย
ปานกลาง

2.44

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

3.00

ปานกลาง

3.00

ปานกลาง

2.00

ดีมาก

1.00

2.00

ดีมาก

3.00

น้อย

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1.00

ดี

4.00

น้อย

คะแนน

น้อย
1.00

ปานกลาง น้อย ปานกลาง

3.00

ดีมาก

ระดับ
คุณภาพ
น้อย

น้อย
2.74

ปานกลาง

5.00

1.33

น้อย

5.00

น้อย ปานกลาง

2.00

น้อย

2.00

ดีมาก

คะแนน

3.00

ดีมาก

ระดับ
คุณภาพ
น้อย

คะแนน
ดี

4.50

ปานกลาง

4.50

น้อย

1.00

น้อย

1.00
2.00

น้อย

2.00
3.00

น้อย

2.00

2.00

น้อย

1.00

1.96

ดีมาก

3.48

1.98

ดีมาก

ปี 2557

รายองค์ประกอบ 4
1.93

ปี 2558

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

เทคโนโลยีก่อสร้าง

เทคโนโลยีพลังงาน

เทคโนโลยีการ
จัดการโลจิสติกส์

ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีไฟฟ้า

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

3.00

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

1.00

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

3.25

ดี

ปานกลาง

เทคโนโลยีก่อสร้าง

เทคโนโลยีพลังงาน
3.00

ปานกลาง น้อย

ดี

3.25

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

เทคโนโลยีการ
จัดการโลจิสติกส์
คะแนน

น้อย

3.75

3.25

ดี

คะแนน

ปานกลาง

1.75

ระดับ
คุณภาพ

ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ระดับ
คุณภาพ

2.75

ดี

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

2.00

2.13

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีไฟฟ้า
2.63

ปานกลาง ปานกลาง

รายองค์ประกอบ 5

ปี 2558 ปี 2557

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

คะแนน

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ปานกลาง

3.00

ปานกลาง

3.00

3.00

2.98

ปานกลาง

1.00

น้อย

3.00

ปานกลาง

3.00

ปานกลาง

น้อย

3.00

3.00

ปานกลาง

1.00

ปานกลาง น้อย

3.00

ปานกลาง

2.00

น้อย

3.00

น้อย

2.00

2.00

น้อย

2.00

3.00

1.00

น้อย

รายองค์ประกอบ 6

ปานกลาง น้อย

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

2.00

น้อย

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ปานกลาง

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการประเมิน

น้อย

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง NO

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
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2.73

2.67

ปานกลาง ปานกลาง

3.20

2.21

ปานกลาง

2.54

1.45

ดี

2.88

2.27

ปานกลาง ปานกลาง

2.39

ปานกลาง ปานกลาง

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

ปี 2558 ปี 2557

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

ไม่รับการประเมิน เนือ่ งจากไม่มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษา

N/A อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1) หลักสูตรทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
จานวน
หลักสูตร
2) หลักสูตรทีม่ ีระดับคุณภาพน้อย

จานวน

-

หลักสูตร

3) หลักสูตรทีม่ ีระดับคุณภาพปานกลาง

จานวน

5

หลักสูตร

คือ

หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้าง

4) หลักสูตรทีม่ ีระดับคุณภาพดี

จานวน

1

หลักสูตร

5) หลักสูตรทีม่ ีระดับคุณภาพดีมาก

จานวน

-

หลักสูตร

6

หลักสูตร

รวมทัง้ หมด
หมายเหตุ

คือ

หลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้าง องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษา
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รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.00

4.00

3.20
2.98

2.88

3.00

2.73

2.67

2.54

2.39

2.27

2.21

2.00
1.45

1.00

0.00
คะแนน

คะแนน

คะแนน

เทคโนโลยีไฟฟ้า

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คะแนน

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ปี 2557

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ปี 2558
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คะแนน

คะแนน

เทคโนโลยีพลังงาน

เทคโนโลยีก่อสร้าง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรือ
ผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
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ไม่รับการ
ประเมิน

ไม่รับการ
ประเมิน

ไม่รับการ
ประเมิน

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

คะแนน
NO

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

รัฐประศาสน
ศาสตร์

การบัญชี

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

เทคโนโลยีการ
ระดับ จัดการโลจิสติกส์
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

ไม่รับการ
ประเมิน

ไม่รับการ
ประเมิน

NO

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

คะแนน
NO

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

ดีมาก

5.00

NO

ดีมาก

5.00

NO

ดีมาก

คะแนน

ดีมาก

ดีมาก
4.84

ดีมาก

5.00

4.83

ดีมาก

คะแนน

5.00

ระดับ
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.30
4.36

ดีมาก

4.63
4.65

ดีมาก

คะแนน

การจัดการทั่วไป

ปีการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

NO
4.20

ไม่รับการ
ประเมิน

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

คะแนน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ปี 2558

การบัญชี

รัฐประศาสน
ศาสตร์

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการ
จัดการโลจิสติกส์

ปีการศึกษา

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

องค์ประกอบที่ 1 กากับมาตรฐาน

การจัดการทั่วไป

ปี 2558 ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ.

ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ปี 2558

1.6) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

คะแนน
ระดับ
คุณภาพ
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ
คะแนน

ดีมาก

ดีมาก

ไม่รบั การ
ประเมิน

ดีมาก

ดีมาก

ไม่รบั การ
ประเมิน
NO

2.00

น้อย
3.00

3.00

ปานกลาง
4.00

2.00

น้อย
3.00

3.00

ปานกลาง
3.00

2.00

น้อย
3.00

3.00

ปานกลาง
3.00
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3.00

3.00

น้อย

3.00

ปานกลาง

2.00

น้อย
ปานกลาง

2.00

3.00

น้อย

3.00

2.00

ปานกลาง

2.00

น้อย

2.00

ปานกลาง

2.00

3.00

น้อย

3.00

2.00

น้อย

2.00

น้อย

น้อย

3.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

น้อย
2.00

น้อย

2.00

น้อย

2.00

ปานกลาง

3.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

3.00

น้อย

3.00

ปานกลาง

2.00

ไม่รบั การ
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

NO

ไม่รบั การ
ประเมิน

คะแนน

4.92

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

รัฐประศาสน
ศาสตร์

การบัญชี

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

เทคโนโลยีการ
ระดับ จัดการโลจิสติกส์
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

ดีมาก
4.68

ปานกลาง

คะแนน

ไม่รบั การ
ประเมิน
4.82

ดี

ระดับ
คุณภาพ

ไม่รบั การ
ประเมิน

ปี 2558
NO

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

คะแนน

ปี 2557

NO

ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
NO

ปี 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
4.92

ปี 2557

ตัวบ่งชื้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
4.83

ปี 2558

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
4.25

ปี 2557

รายองค์ประกอบ 2
NO

ปี 2558

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

3.33
3.00

3.00

3.11
3.00
2.00

3.00

2.22

2.33
2.78

3.30

3.00

ปานกลาง น้อย

3.00

ดี

3.89

2.00

1.66

ดี

3.33

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ปานกลาง ปานกลาง

3.00

ดี

2.33

1.67

3.00

1.89

น้อย

ปานกลาง น้อย ปานกลาง น้อย

2.44

น้อย

2.00

ปานกลาง

1.33

น้อย ปานกลาง น้อย

คะแนน
1.67

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

รัฐประศาสน
ศาสตร์

การบัญชี

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

เทคโนโลยีการ
ระดับ จัดการโลจิสติกส์
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ
น้อย

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ปานกลาง

2.22

น้อย

1.89

น้อย

4.00

3.00

น้อย

2.00

2.00

น้อย

1.00

3.00

น้อย

2.33

2.00

ดี

2.00

ปานกลาง น้อย
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น้อย

1.63

น้อย

1.52

น้อย

0.56

3.00

น้อย

1.00

2.00

น้อย ปานกลาง น้อย

2.00

น้อย

4.00

ปานกลางปานกลาง

ปานกลาง ปานกลาง
3.00

น้อย ปานกลาง ปานกลาง

ไม่มี
คุณภาพ
0.89

ปานกลาง

2.78
0.00

ดี

3.00

ดี

2.00

ดี

3.33
0.66

ปานกลาง ปานกลาง น้อย

3.33

ดี

3.00
3.00

คะแนน

คะแนน

3.00

ระดับ
ปานกลาง ปานกลาง
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ปานกลาง

รายองค์ประกอบ 4
2.33

ดี

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

น้อย

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
3.00

ปานกลาง

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ระดับ
คุณภาพ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

ปี 2558 ปี 2557

รายองค์ประกอบ 3
2.00

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชื้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบ TQF

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

รายองค์ประกอบ 5
5.00

5.00

2.75

3.50

ดีมาก ปานกลาง

3.00

คะแนน

ปานกลาง
4.00

ดี
2.00

2.00

น้อย
3.00

3.00

ปานกลาง

3.00

3.00

3.00

3.50

3.75
- 119 3.50

ดี

ปานกลาง ดีมาก

2.75

5.00
5.00

3.50

ดี

ปานกลาง ดีมาก

3.00

ปานกลาง ปานกลาง

5.00

น้อย

5.00

ปานกลาง

3.00

น้อย

2.00

ดีมาก ปานกลาง

คะแนน
2.00

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

รัฐประศาสน
ศาสตร์

การบัญชี

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

เทคโนโลยีการ
ระดับ จัดการโลจิสติกส์
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ
น้อย

น้อย

น้อย

2.50

น้อย

2.75

3.00

น้อย

2.00

2.00

น้อย

2.00

3.00

ดีมาก

คะแนน
2.00

3.00

ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก

ระดับ
คุณภาพ

5.00

น้อย

5.00

ปานกลาง

4.50

น้อย

3.00

1.00

ปานกลาง

2.00

2.00

น้อย

2.00

ดีมาก ปานกลาง

น้อย

น้อย

2.75

น้อย

2.63

น้อย

5.00

3.00

น้อย

2.00

2.00

น้อย

2.00

3.00

ดีมาก

2.00

2.00

ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก

ดีมาก

5.00

ดี

5.00

ดี

3.00

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง
2.00

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

น้อย
3.00

น้อย

คะแนน

ปีการศึกษา
2.00

ดีมาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ปานกลาง ดีมาก

2.00

ดี

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ระดับ
คุณภาพ

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ปานกลาง

2.33

2.00

น้อย

ปานกลาง

2.24

เทคโนโลยีการ
ระดับ จัดการโลจิสติกส์
คุณภาพ

2.94

คะแนน

ปานกลาง

2.00

ระดับ
คุณภาพ

3.00

น้อย

น้อย

2.00

น้อย

2.00

3.00

น้อย

คะแนน

ปานกลาง

2.00

2.00

น้อย

ระดับ
คุณภาพ
น้อย

3.00

ดี

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

รัฐประศาสน
ศาสตร์
คะแนน

น้อย

2.79

น้อย

2.59

2.00

น้อย

2.00

2.00

น้อย

ปานกลาง

2.00

ดี

การบัญชี
คะแนน

ดี

2.00

ระดับ
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

2.00

ดี

3.00

ดี

คะแนน

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

การจัดการทั่วไป
ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

3.00

รายองค์ประกอบ 6

3.00
3.00
3.00

4.00
3.00
4.00

น้อย
ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

3.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการประเมิน

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง NO

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
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ไม่รบั การประเมิน เนื่องจากไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา

N/A อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล

ปานกลาง

3.52

2.33
3.03

ดี

3.51

ปานกลาง ปานกลาง

3.17

ปานกลาง ปานกลาง

3.21

ปานกลาง

2.58

ดี

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

ปี 2558 ปี 2557

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
1) หลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน
จานวน
หลักสูตร
2) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพน้อย

จานวน

-

หลักสูตร

3) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพปานกลาง

จานวน

2

หลักสูตร

คือ

หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

4) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดี

จานวน

4

หลักสูตร

คือ

หลักสูตรการจัดการทั่วไป หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์

5) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดีมาก
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ

จานวน

-

หลักสูตร

6

หลักสูตร

หลักสูตรการจัดการทั่วไป องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา
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รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
5.00

4.00
3.52

3.51
3.21

3.17

3.00
2.59

2.58

3.03

2.94

2.79

2.24

2.33

2.33

2.00

1.00

0.00
คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

การจัดการทั่วไป

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การบัญชี

รัฐประศาสนศาสตร์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ปี 2557

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ปี 2558
- 122 -

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรือ
ผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา

- 123 ไม่รับการ
ประเมิน

ไม่รับการ
ประเมิน

ไม่รับการ
ประเมิน

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

คะแนน
NO

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

รัฐประศาสน
ศาสตร์

การบัญชี

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

เทคโนโลยีการ
ระดับ จัดการโลจิสติกส์
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

ไม่รับการ
ประเมิน

ไม่รับการ
ประเมิน

NO

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

คะแนน
NO

NO

ไม่รับการ
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

ดีมาก

5.00

NO

ดีมาก

4.02

NO

ดีมาก

คะแนน

ดีมาก

ดีมาก
4.70

ดีมาก

4.76

4.64

ดีมาก

คะแนน

4.71

ระดับ
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

ดีมาก

4.64
4.34

ดีมาก

5.00
4.55

ดีมาก

คะแนน

การจัดการทั่วไป

ปีการศึกษา

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
4.08

ดีมาก

4.31
4.37

ดีมาก

4.15

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ปี 2558

การบัญชี

รัฐประศาสน
ศาสตร์

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการ
จัดการโลจิสติกส์

ปีการศึกษา

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

องค์ประกอบที่ 1 กากับมาตรฐาน

การจัดการทั่วไป

ปี 2558 ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ.

ปี 2557

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ปี 2558

1.7) หลักสูตรทีใ่ ช้ มคอ.2 ร่วมกัน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

คะแนน
ระดับ
คุณภาพ
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ
คะแนน

ดีมาก

ดีมาก

ไม่รบั การ
ประเมิน

ดีมาก
4.85

ดีมาก
NO

ไม่รบั การ
ประเมิน
NO

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00
3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

- 124 น้อย

3.00

3.00

3.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
3.00

3.00

3.00

3.00

3.00
3.00
2.00

น้อย

2.00

น้อย

3.00

ปานกลาง

2.00

3.00

ปานกลาง

2.00

น้อย

3.00

ปานกลาง

2.00

3.00

ปานกลาง

น้อย

น้อย

2.00

น้อย

น้อย

2.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

2.00

ปานกลาง

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

3.00

ไม่รบั การ
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

ดีมาก
4.55

ไม่รบั การ
ประเมิน

คะแนน

ดีมาก

ดีมาก
4.36

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

รัฐประศาสน
ศาสตร์

การบัญชี

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

เทคโนโลยีการ
ระดับ จัดการโลจิสติกส์
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

ปี 2558
4.66

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

คะแนน

ปี 2557

NO

ปี 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
NO

ปี 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
4.33

ปี 2557

ตัวบ่งชื้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
4.63

ปี 2558

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
4.69

ปี 2557

รายองค์ประกอบ 2
4.58

ปี 2558

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

รายองค์ประกอบ 3

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

รายองค์ประกอบ 4

ปี 2558 ปี 2557

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ
3.00

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557
3.00

3.63

3.81
4.00

4.00

2.56

2.67

น้อย ปานกลาง ปานกลาง

3.00
2.00

1.33

2.11

2.00

3.00

1.78

2.37
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2.00
2.00

3.00

2.50

3.00

2.50

3.20
1.87

น้อย

1.98

ปานกลาง

1.94

3.00

0.67

น้อย

น้อย

3.00

ปานกลาง

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

รัฐประศาสน
ศาสตร์

การบัญชี

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

เทคโนโลยีการ
ระดับ จัดการโลจิสติกส์
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ
น้อย
ปานกลาง

ระดับ
คุณภาพ

น้อย

น้อย

ปานกลาง ปานกลาง
2.33

3.00

ปานกลาง

2.00

น้อย

2.00

น้อย

น้อย

2.00

คะแนน
1.61

2.00

2.22

ปานกลาง

น้อย

3.00

ปานกลาง ปานกลาง น้อย

3.61

2.00

ดี

3.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

2.67

ดี

คะแนน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
ปานกลาง ปานกลาง
คุณภาพ

3.00

น้อย

ปานกลาง ปานกลาง
2.33

ปานกลาง น้อย ปานกลาง น้อย ปานกลาง น้อย

น้อย

3.00

ดี

3.00

ดี

ปานกลาง ปานกลาง

3.00

ปานกลางปานกลาง

ดี

4.00

ดีมาก

4.00
1.00

ดี

4.44
0.67

ดี

3.89

ดี

3.00

ดี

3.00

ระดับ
ปานกลาง ปานกลาง
คุณภาพ

คะแนน

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชื้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบ TQF

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

รายองค์ประกอบ 5

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557
3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.50
3.00

3.00

3.00

5.00

ดีมาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

3.00

3.50

3.38
2.75
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ปานกลาง ดีมาก

2.75
2.75

2.00
3.00

ปานกลาง

5.00

3.00

ปานกลาง

3.00

ปานกลาง

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

รัฐประศาสน
ศาสตร์

การบัญชี

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

เทคโนโลยีการ
ระดับ จัดการโลจิสติกส์
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ
น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

2.00

น้อย

2.00

5.00

ดีมาก

น้อย

คะแนน

2.00

3.50

ดี

ดีมาก

2.75

5.00

ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

คะแนน

5.00

ระดับ
คุณภาพ

5.00

น้อย

4.50

ปานกลาง

3.00

2.00

น้อย

2.00

2.00

ปานกลาง

2.00

ดี

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

น้อย

3.00

ดีมาก ปานกลาง

น้อย

2.63

น้อย

5.00

น้อย

2.00

น้อย

2.00

2.00

น้อย

2.00

3.00

น้อย

2.00

2.00

ดีมาก

2.00

ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก

ดีมาก

3.00

ดี

3.00

ดี

ดีมาก

3.50
4.50

ดี

5.00

ดี

5.00

ดีมาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

3.00

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ระดับ
คุณภาพ
น้อย

3.00

ปานกลาง

2.00

2.86

2.27
2.33

เทคโนโลยีการ
ระดับ จัดการโลจิสติกส์
คุณภาพ

คะแนน

น้อย

2.00

ปานกลาง

3.00

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ
น้อย
ปานกลาง

2.00

ดี

2.00

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

รัฐประศาสน
ศาสตร์
คะแนน

ปานกลาง

2.00

ปานกลาง

3.00

น้อย

2.00

น้อย

ระดับ
คุณภาพ

การบัญชี
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

การจัดการทั่วไป
ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร/ชื่อตัวบ่งชี้

ปานกลาง

3.00

ปานกลาง

3.00

2.97

ปานกลาง

3.25

2.00

น้อย

3.31

3.00

น้อย

3.00

2.00

น้อย

3.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ดี
ดี

4.00

ดี

4.00

3.00

ดี

รายองค์ประกอบ 6

4.00

3.00

ดี

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพ

4.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

2.94

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง NO

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

3.49

ปานกลาง ปานกลาง

2.70

ปานกลาง ปานกลาง

3.67

ดี

3.62

ดี

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

ปี 2558 ปี 2557

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

ไม่รบั การประเมิน เนื่องจากไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา

N/A อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ปี 2557 ไม่ผ่าน การตรวจประเมินคุณภาพฯ เนื่องจาก เวลาปฏิบตั ิงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร หลักสูตรที่ใช้ มคอ.2 ร่วมกัน
1) หลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน
จานวน
หลักสูตร
2) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพน้อย

จานวน

-

หลักสูตร

3) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพปานกลาง

จานวน

3

หลักสูตร

คือ

หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์

4) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดี

จานวน

3

หลักสูตร

คือ

หลักสูตรการจัดการทั่วไป หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

5) หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดีมาก

จานวน

-

หลักสูตร

6

หลักสูตร

รวมทั้งหมด
หมายเหตุ

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ องค์ประกอบ 2 ไม่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และไม่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา
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รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของหลักสูตรที่ใช้ มคอ. 2 ร่วมกัน
5.00

4.00
3.52

3.51
3.21

3.17

3.00
2.59

2.58

3.03

2.94

2.79

2.24

2.33

2.33

2.00

1.00

0.00
คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

การจัดการทั่วไป

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การบัญชี

รัฐประศาสนศาสตร์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ปี 2557
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รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ปี 2558

1.8) สรุปรายงานการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ปีการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย

คณะ

ปี 2557
คะแนน

ปี 2558

ระดับคุณภาพ

คะแนน

คณะครุศาสตร์
2.23
ปรับปรุง
2.96
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.45
ปรับปรุง
2.73
คณะวิทยาการจัดการ
2.78
พอใช้
3.14
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.46
ปรับปรุง
3.01
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.66
ปรับปรุง
2.84
มรภ.กพ. แม่สอด
2.64
พอใช้
3.07
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
2.36 *
ปรับปรุง
2.93 *
* ไม่นบั คะแนนของ มรภ.กพ. แม่สอด เนือ่ งจากเป็นหลักสูตรที่ใช้ มคอ.2 ร่วมกับ มรภ.กพ.
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
2.23

2.96

2.45 2.73

2.78 3.14

2.46

ปี 2557 คะแนน

3.01

2.84
1.66

ปี 2558 คะแนน
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2.64

3.07

2.36

2.93

ชื่อหน่วยงาน

ปีการศึกษา

2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ (จาแนกรายตัวบ่งชี)้ ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559
ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์ ฯ

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์ ฯ

เทคโนโลยี ฯ

มรภ.กพ. แม่สอด

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมืน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร 2557
โดยรวม
2558
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มี
2557
คุณวุฒปิ ริญญาเอก
2558

2.23

ปรับปรุง

2.45

ปรับปรุง

2.78

พอใช้

2.46

ปรับปรุง

1.66

ปรับปรุง

2.96

พอใช้

2.73

พอใช้

3.14

พอใช้

3.01

พอใช้

2.84

พอใช้

2.47

ปรับปรุง

1.63

ปรับปรุง

2.15

ปรับปรุง

2.78

พอใช้

1.11 ปรับปรุงเร่งด่วน 1.07 ปรับปรุงเร่งด่วน

2.63

พอใช้

2.14

ปรับปรุง

2.33

ปรับปรุง

2.70

พอใช้

1.28 ปรับปรุงเร่งด่วน 1.04 ปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 จานวนอาจารย์ประจาคณะที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

2557

2.06

ปรับปรุง

1.27 ปรับปรุงเร่งด่วน 2.51

พอใช้

3.13

พอใช้

1.67

ปรับปรุง

0.24 ปรับปรุงเร่งด่วน

2558

1.97

ปรับปรุง

1.33 ปรับปรุงเร่งด่วน 2.52

พอใช้

3.90

ดี

1.70

ปรับปรุง

0.69 ปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

2557

0.00 ปรับปรุงเร่งด่วน 1.56

ปรับปรุง

4.90

ดีมาก

3.00

พอใช้

0.00 ปรับปรุงเร่งด่วน 5.00

ดีมาก

2558

0.00 ปรับปรุงเร่งด่วน 3.77

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
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

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
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

2557 2.29

ปรับปรุง

2.82

พอใช้

3.72

ดี

3.56

ดี

2.07

ปรับปรุง

3.16

พอใช้

2558 2.76

พอใช้

3.33

พอใช้

3.50

พอใช้

4.10

ดี

3.30

พอใช้

3.35

พอใช้

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน 2557
สร้างสรรค์
2558
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
2557
ประจาคณะและนักวิจัย
2558

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

2.83

พอใช้

5.00

ดีมาก

4.75

ดีมาก

5.00

ดีมาก

2.61

พอใช้

5.00

ดีมาก

2.03

ปรับปรุง

1.67

ปรับปรุง

1.90

ปรับปรุง

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

1.26 ปรับปรุงเร่งด่วน 2.83

พอใช้

5.00

ดีมาก

4.25

ดี

5.00
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ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.56

พอใช้

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพราย
องค์ประกอบ 1

2.64

พอใช้

ไม่รับการประเมิน

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ดีมาก

3.16

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพราย
องค์ประกอบ 2

ปีการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์ ฯ

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์ ฯ

เทคโนโลยี ฯ

มรภ.กพ. แม่สอด

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมืน คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน

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

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

2557 5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

2558 5.00
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุง 2557
ศิลปะและวัฒนธรรม
2558

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

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

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพราย
องค์ประกอบ 3

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพราย
องค์ประกอบ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบั
กษณ์ากัขบองคณะ
ตัวบ่งชีน้ทและเอกลั
ี่ 5.2 ระบบก
การประกัน

2557

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

2558

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

2557

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

คุณภาพของหลักสูตร

2558

4.00

ดี

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

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

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

คะแนนเฉลี่ย /ระดับคุณภาพราย
องค์ประกอบ 5

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี

1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
N/A
อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล

2.1) ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ (จาแนกองค์ประกอบ)
ครุศาสตร์

องค์ประกอบ / คณะ

มนุษยศาสตร์ ฯ

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์ ฯ

เทคโนฯ

มรภ.กพ.แม่สอด

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

2.29

2.76

2.82

3.33

3.72

3.50

3.56

4.10

2.07

3.30

3.16

3.35

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

3.89

5.00

3.97

4.67

5.00

5.00

5.00

4.20

3.42

4.85

3.55

3.40

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

4.00

4.00

5.00

4.50

4.50

5.00

5.00

5.00

4.50

4.50

5.00

5.00

3.34

3.81

3.75

4.07

4.33

4.31

4.34

4.40

3.21

4.11

3.82

3.91

ผลการประเมินคุณภาพฯ ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ระดับคณะ

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี

1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
N/A
อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการ ประจาปีการศึกษา 2557 และ 2558 ระดับคณะ (จาแนกองค์ประกอบ)

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

5.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์
5.00 5.00

3.89

5.00 5.00

4.00 4.00

2.29 2.76

ครุศาสตร์ ปี 2557

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

3.34 3.81

ครุศาสตร์ ปี 2558

2.82

3.33

3.97

4.67

5.00 5.00

มนุษยศาสตร์ ฯ ปี 2557
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5.00 5.00

5.00

4.50

มนุษยศาสตร์ ฯ ปี 2558

3.75 4.07

คณะวิทยาการจัดการ

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

5.00 5.00

5.00 5.00

5.00 5.00

3.72 3.50

วิทยาการจัดการ ปี 2557

4.50

5.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.33 4.31

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

5.00
3.56

4.10

วิทยาการจัดการ ปี 2558

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

4.85
3.30

5.00 5.00

5.00 5.00

5.00 5.00

4.34 4.40

วิทยาศาสตร์ ฯ ปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
4.50 4.50

3.42

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

4.11
3.21

2.07

เทคโนฯ ปี 2557

5.00 5.00

วิทยาศาสตร์ ฯ ปี 2557

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.00 5.00

4.20

5.00 5.00

3.16 3.35
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5.00 5.00
3.82 3.91

3.55 3.40

มรภ.กพ.แม่สอด ปี 2557

เทคโนฯ ปี 2558

5.00 5.00

มรภ.กพ.แม่สอด ปี 2558

2.2) สรุปรายงานการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ ปีการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย
ปี 2557
ปี 2558
คณะ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ผลการบริหารงานของคณะ

3.34
3.75
4.33
4.34
3.21
3.82
3.79

พอใช้
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี

3.81
4.07
4.31
4.40
4.11
3.91
4.10

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

0.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00

ผลการประเมิน
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

แผนภูมิแสดงผลสรุปตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ ระดับมหาวิทยาลัย
5.00

4.00

3.34

3.81

3.75

4.07

4.33

4.31

4.34

4.40

4.11
3.21

3.00
2.00
1.00
0.00

ปี 2557 คะแนน

ปี 2558 คะแนน
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3.82

3.91

3.79

4.10

3) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับสานัก สถาบัน ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2559
สานักงาน
สานักส่งเสริม สถาบันวิจัย สานักศิลปะ
สานักวิทย
อธิการบดี
วิชาการฯ
และพัฒนา และวัฒนธรรม บริการฯ
ตัวบ่งชี้

สานักประกัน บัณฑิตวิทยาลัย สานักบริการ
คุณภาพฯ
วิชาการ

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

5.00 ดีมาก

4.00

ดี

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

3.00 พอใช้

5.00 ดีมาก

4.00

ดี

5.00 ดีมาก

1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารหน่วยงาน

5.00 ดีมาก

4.00

ดี

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

4.00

ดี

5.00 ดีมาก

2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา

5.00 ดีมาก
NO

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

2.2 การบริการวิชาการแก่สังคม

3.00 พอใช้
NO

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

4.00

3.00 พอใช้

5.00 ดีมาก

2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้

5.00 ดีมาก

4.00

4.00

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

4.00

4.00

ดี

2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

3.00 พอใช้

4.00

ดี

2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

4.00

ดี

2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ สานักงานอธิการบดี

5.00 ดีมาก

4.00

ดี

5.00 ดีมาก

4.00

5.00 ดีมาก

5.00 ดีมาก

4.00

4.00

ดี

3.1 ระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

5.00 ดีมาก

3.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

5.00 ดีมาก

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3.85

3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4.17

ดี

3.2 ตัวบ่งชี้เฉพาะตามจุดเน้นของส่วนงาน

-

-

ดี

ดี

ดี
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ดี

ดี

ดี

ดี

ตัวบ่งชี้

สานักงาน
อธิการบดี

สานักส่งเสริม
วิชาการฯ

สถาบันวิจัย สานักศิลปะ
และพัฒนา และวัฒนธรรม

สานักวิทย
บริการฯ

สานักประกัน บัณฑิตวิทยาลัย สานักบริการ
คุณภาพฯ
วิชาการ

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตัวบ่งชี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3.2 ตัวบ่งชี้เฉพาะตามจุดเน้นของส่วนงาน

5.00 ดีมาก
-

-

ตัวบ่งชี้ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สานักวิทยบริการและสารสนเทศ

5.00 ดีมาก

3.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

5.00 ดีมาก

3.2 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการ
ตัดสินใจ

2.00

3.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ สานักประกันคุณภาพการศึกษา

ปรับปรุง

4.54 ดีมาก

3.1 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ

5.00 ดีมาก

3.2 การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติทดี่ ีของ
หน่วยงานสนับสนุน

4.00
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ดี

ตัวบ่งชี้

สานักงาน
อธิการบดี

สานักส่งเสริม
วิชาการฯ

สถาบันวิจัย สานักศิลปะ
และพัฒนา และวัฒนธรรม

สานักวิทย
บริการฯ

สานักประกัน บัณฑิตวิทยาลัย สานักบริการ
คุณภาพฯ
วิชาการ

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3.3 ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา

4.00

3.4 ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงาน
โครงการการจัดการคุณภาพสู่สากล
ตัวบ่งชี้ บัณฑิตวิทยาลัย

ดี

5.00 ดีมาก

3.1 กระบวนการส่งเสริมคุณภาพการทา
วิทยานิพนธ์
ตัวบ่งชี้ บริการวิชาการและจัดหารายได้

5.00 ดีมาก

3.1 ระบบและกลไกบริการวิชาการในลักษณะ
หารายได้

5.00 ดีมาก

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ / ผลการประเมิน

4.69 ดีมาก

รวมจานวนตัวบ่งชี้

11 ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน

4.40

ดี

9 ตัวบ่งชี้

4.89 ดีมาก 4.89 ดีมาก 4.75 ดีมาก 4.88 ดีมาก 4.11
9 ตัวบ่งชี้

9 ตัวบ่งชี้

11 ตัวบ่งชี้

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
NO

4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

12 ตัวบ่งชี้

9 ตัวบ่งชี้

4.50

N/A

ดี

9 ตัวบ่งชี้

2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้

ไม่รบั การประเมิน เนื่องจากไม่มีภาระงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคม
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ดี

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล

3.1) แผนภูมริ ายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับสานัก สถาบัน

5.00

4.69

4.89

4.89

4.75

4.40

4.88
4.50
4.11

4.00

3.00

2.00

1.00

-
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5.7.3 ผลประเมินเชิงคุณภาพ (ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง) ระดับหลักสูตร
1) คณะครุศาสตร์
ข้อเสนอแนะ (ภาพรวม)
หลักสูตรป.วิชาชีพครู
จุดแข็ง (ภาพรวม)
1. อาจารย์มีคณ
ุ วุฒิกับวัยวุฒิสูง มีประสบการณ์สอน มีจติ วิญญาณความเป็นครูสูง ซึ่ง
สะท้อนได้จากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิตที่ให้การยอมรับและชื่น
ชอบต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
2. หลักสูตรมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาของหลักสูตร
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อนักศึกษาและศิษย์เก่ามีความ
พึงพอใจ
หลักสูตรภาษาจีน
จุดแข็ง (ภาพรวม)
หลักสูตรจัดกิจกรรม โครงการที่พฒ
ั นานักศึกษาทางด้านวิชาชีพเฉพาะและวิชาชีพครูได้
เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ภาพรวม)
1. ควรมีกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู
2. ควรมีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การจัดการเรียนการสอนและศัพท์เฉพาะด้าน
การศึกษาและศัพท์เทคนิคต่าง ๆ
3. ควรมีการเพิม่ จานวนการรับบัณฑิตให้มากขึ้น เนื่องจากหน่วยงาน/สถานศึกษามีความต้องการเข้า
ศึกษาสูง

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ภาพรวม)
1. ควรปรับภาระงานของอาจารย์ให้เหมาะสม เพื่ออาจารย์จะได้พัฒนาตนเองและทาหน้าที่ให้สมบูรณ์
ครบทุกด้าน
2. ควรเร่งพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ เนื่องจากอาจารย์เป็นปัจจัยและตัวแปรสาคัญของหลักสูตร
3. การรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรควรเข้าไปมีบทบาทกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนให้
มากขึ้น
4. ควรเขียนรายงานผลการดาเนินงาน ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน และแสดงผลลัพธ์ของการ
ปรับปรุงที่ชัดเจน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จุดแข็ง (ภาพรวม)
-

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ภาพรวม)
1. ควรมีปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มคี วามทันสมัย
2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ และเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ในด้าน
งบประมาณ วิชาการ การเงิน และพัสดุ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้
3. ควรฝึกปฏิบตั ิการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้กับนักศึกษามากขึ้น เพื่อนักศึกษาจะได้นาไปใช้ได้จริง
4. การส่งเสริมและเพิ่มทักษะการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษามากขึ้น
5. ควรมีแผนพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมทุกชั้นปี
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หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท) และ (ป.เอก)
จุดแข็ง (ภาพรวม)
-

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ภาพรวม)
1. ควรทบทวนการดาเนินงานในเรื่องกระบวนการรับนักศึกษา กระบวนการพัฒนานักศึกษา การรับ
อาจารย์และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การกาหนดผูส้ อนในแต่ละรายวิชาให้
เหมาะสม
2. ควรเร่งพัฒนาในเรื่องขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่อายุการปฏิบัตงิ าน
ถึงเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
3. ควรสารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร รวมถึงที่คณะ/
สถาบันสามารถสนับสนุนให้กับหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 1: การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรป.วิชาชีพครู
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรพลศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรภาษาจีน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรคณิตศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรภาษาไทย
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในสาขาที่
เกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น หลักสูตรและการสอน หรือ
สาขาการศึกษา
2. ควรจัดทาผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างเร่งด่วน
3. การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก อาจารย์
ประจาหลักสูตรควรศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สัมพันธ์
หรือตรงกับหลักสูตร

หลักสูตรประถมศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรปฐมวัย
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรจัดทาผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างเร่งด่วน
2. ควรกากับ ติดตามอาจารย์ที่ศึกษาต่อให้จบ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรเพิ่มความรู้ของอาจารย์ให้มีทักษะด้านการ
สอนมากขึ้น

หลักสูตรสังคมศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา (ป.เอก)
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท) และ (ป.เอก)
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทา
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
2. การทาผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการควรมี
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างต่อเนือ่ งทุกปี(Site
Station)
หลักสูตรจุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-
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องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
หลักสูตรป.วิชาชีพครู
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรพลศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรภาษาจีน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรประถมศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรปฐมวัย
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรคณิตศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรภาษาไทย
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรสังคมศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-ควรเพิ่มโครงการอบรมพัฒนาด้านทักษะพิสัย
จิตพิสัย และพุทธพิสัยให้แก่บณ
ั ฑิตเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการได้งานทา ทันทีภายหลังจากที่สาเร็จ
การศึกษา

หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา (ป.เอก)
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท) และ (ป.เอก)
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลรายชือ่ วารสารให้
บัณฑิตเพื่อใช้ในการการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
2. อาจารย์ผู้คมุ วิทยานิพนธ์ควรมีการให้คาแนะนา
แหล่งตีพิมพ์ผลงาน ที่มีระดับคะแนนอยู่ฐาน TCI
หรือ Scopus
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หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรจุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินโดยผู้ใช้
บัณฑิตในด้านการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสม
เพื่อบัณฑิตทีไ่ ด้งานตรงสาขา สัมพันธ์และไม่ตรง
สาขาสามารถให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาได้

จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
หลักสูตรป.วิชาชีพครู
จุดเด่นและแนวทางเสริม

หลักสูตรพลศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม

หลักสูตรภาษาจีน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู
2. ควรมีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เช่น การจัดการเรียนการสอนและศัพท์เฉพาะ
ด้านการศึกษาและศัพท์เทคนิคต่างๆ
3. ควรมีการเพิม่ จานวนการรับบัณฑิตให้มากขึ้น
เนื่องจากหน่วยงาน/สถานศึกษามีความต้องการ
เข้าศึกษาสูง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. หลักสูตรยังขาดแผนการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
2. การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษา ขาดระบบและการ
ประเมินที่ชัดเจน

หลักสูตรคณิตศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
มีกิจกรรมนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่เห็นเป็น กระบวนการรับนักศึกษา หลักสูตรควรมีการ
รูปธรรม
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการไม่มารายงานตัวของ
นักศึกษา และหาวิธีแก้ไขปัญหา เช่น การประกาศ
รายชื่อสารอง

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีช่องทางในการ
ติดต่อกับนักศึกษาอยู่ในระดับดี และมีการ
ช่วยเหลือนักศึกษา เช่น หาแหล่งทุนการศึกษา
หรือหาแหล่งงานรายได้พิเศษระหว่างเรียน

หลักสูตรภาษาไทย
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
ควรให้หลักสูตรเข้ามามีบทบาทและมีการกาหนด
กลไกในกระบวนการรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ในประเด็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรควรมีการเพิ่มกลไกในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาให้เพิ่มขึ้น

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีการพัฒนาระบบการคัดกรองการรับนักศึกษา
ที่มีความชัดเจน และเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

หลักสูตรประถมศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรปฐมวัย
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรสังคมศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. ควรกาหนดเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาให้
ชัดเจนและครอบคลุม 5 ด้าน
2. ควรเขียนกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงให้
เห็นวิธีดาเนินการที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมิน
3. ควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่บูรณาการ
และสามารถเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาได้
หลากหลาย
หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา (ป.เอก)
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีการเพิ่มกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาของนักศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อจะทาให้
นักศึกษาได้เพิม่ ความรู้และทักษะในการเรียน

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีกลไกที่ทาให้นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษา
ได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยการเพิม่ ความถี่
ในการกากับติดตามให้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท) และ (ป.เอก)
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรระบุประเด็นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
ควรจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
21 ของนักศึกษาให้ชัดเจน พัฒนาตนเองในด้าน
รูปแบบเพื่อเข้าถึงพื้นที่เขตบริการของมหาวิทยาลัย
ใดและให้อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เช่น อาจารย์ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ฯ และควรมี
แทนการฝึกอบรมหลังสาเร็จการศึกษา
การจัดกิจกรรมที่ให้รุ่นพี่หรือบุคคลตัวอย่างที่
2. การพัฒนานักศึกษาในประเด็นต่างๆ ถ้า
ประสบความสาเร็จมายกย่องพร้อมกับการ
ต้องการให้เห็นแนวโน้มทีด่ ีขึ้น หลักสูตรต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนรุ่นใหม่
นาเสนอข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
หลักสูตรจุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีแผนพัฒนานักศึกษาครบ 5 ด้าน และ
ครบทุกชั้นปี
2. ควรทบทวนกระบวนการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา โดยพิจารณาในกลุม่ นักศึกษาไม่เป็นไป
ตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่ใช้ในการรับนักศึกษา
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3. ควรฝึกปฏิบตั ิการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
ให้กับนักศึกษามากขึ้น เพื่อนักศึกษาจะได้นาไปใช้
ได้จริง
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
หลักสูตรป.วิชาชีพครู
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรพลศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรคณิตศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ ควรให้หลักสูตรมี หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจา
บทบาทสาคัญในการคัดเลือกอาจารย์ เพื่อให้ได้ หลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและทา
อาจารย์ที่มีคณ
ุ ภาพและตรงกับความต้องการ
ผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. หลักสูตรขาดแผนระยะยาวในระบบการ
บริหารอาจารย์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอาจารย์
ให้มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่กาหนด
โดยสกอ.
3. ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้อาจารย์มีจานวนกิจกรรม
การพัฒนาตนเองน้อย
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการทุก
คน หลักสูตรควรมีการส่งเสริมในเรื่องการทาผลงาน
ทางวิชาการให้มากขึ้นและต่อเนื่องทุกๆปี
2. หลักสูตรควรมีมาตรการติดตามในเรื่องของการ
ทาผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่อายุการ
ปฏิบัติงานถึงเกณฑ์การกาหนดตาแหน่ง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรควรมีมาตรการติดตามในเรื่องของการ
ทาผลงานวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่อายุการปฏิบัติงานถึง
เกณฑ์การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

หลักสูตรจีน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรประถมศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรปฐมวัย
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีการพัฒนาในเรื่องของการทาตาราหรือการ
ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติให้ครบถ้วน
2. จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกครั้งที่มี
การเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักสูตรภาษาไทย
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรสังคมศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยหรือ
บทความตีพิมพ์เผยแพร่ หรือการทาวิจัยร่วมกับ
นักศึกษาเพื่อนาเสนอในที่ประชุมวิชาการและตีพิมพ์
เผยแพร่
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรเร่งการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เข้า
สู่ตาแหน่งทางวิชาการและการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก
2. ควรส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ในฐานข้อมูลทีไ่ ด้รับการยอมรับ เช่น ฐาน
TCI

หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา (ป.เอก)
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีแผนพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านการศึกษาต่อและ
การจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการสาหรับอาจารย์ที่ยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์
หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท)และ (ป.เอก)
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อให้เห็นแนวทาง
อาจารย์ประจาหลักสูตร ควรมีการจัดทา
และระยะเวลาที่ชัดเจนเป็นรายบุคคล
แผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan) แผนบริหารความ
เสี่ยง และแผนบริหารอาจารย์ ในเรื่องการสร้าง
ขวัญและกาลังใจ การสร้างความก้าวหน้าทาง
ตาแหน่งวิชาการ
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หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนารูปแบบการสอน
เทคนิคการสอนใหม่ๆ
2. จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อให้เห็นแนวทาง
และระยะเวลาที่ชัดเจนเป็นรายบุคคล

จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรป.วิชาชีพครู
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรพลศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน
2. หลักสูตรควรมีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาให้ชัดเจน

หลักสูตรคณิตศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. มีการบูรณาการโดยนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เข้ามาบรรจุไว้ในมคอ.3
และหลักสูตรได้มีการพัฒนาอาจารย์เข้า
ร่วมการอบรมจัดทาแผนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการประชุมร่วมกันในระดับสถาบันในประเด็น
ของการกาหนดผูส้ อนในแต่ละรายวิชา ทั้งในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป รายวิชาเฉพาะสาขา หรือรายวิชาชีพครู
เพื่อให้สถาบันได้ทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร
2. หลักสูตรควรมีการจัดกระบวนการตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย หลักสูตรควรมี
มาตรการติดตามในเรื่องของความทันสมัยของหลักสูตร
2. การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรควรมีวิธีการหาอาจารย์ที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ และอาจารย์ไม่ควรสอนซ้า
วิชาเดิม ๆ ที่ตนเองเคยสอนเป็นเวลานาน
3. หลักสูตรควรจะเพิ่มระบบและกลไกการประเมิน
กระบวนการ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ

หลักสูตรภาษาจีน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรประถมศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ผลการดาเนินการควรเขียนให้แสดงระบบและ
กลไกอย่างชัดเจน
2. รายวิชาที่นามาพัฒนานักศึกษาควรเลือกให้
เหมาะสมกับทักษะที่ต้องการพัฒนา

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. หลักสูตรควรมีการจัดกระบวนการตรวจสอบ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ชัดเจน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรควรร่วมกับคณะฯ
ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการทวนสอบโดยมีทั้ง
อาจารย์ภายในหลักสูตรและภายนอกหลักสูตร

หลักสูตรภาษาไทย
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรสังคมศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา (ป.เอก)
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในชุมชน/ท้องถิ่นเข้ามาเป็น
ผู้สอนร่วมนอกเหนือจากคนเดิม เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายทั้งในสาขาวิชาและศาสตร์อื่น ๆ
2. ควรมีการวิเคราะห์ และตรวจสอบผลการเรียนของ
นักศึกษาในหลักสูตรก่อนเสนอต่อคณบดี
3. ควรมีการจัดทาระบบการตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
การวางแผนการเรียนการสอนนั้นควรมีการสอดแทรก
ทักษะการคิดอันเป็นอัตลักษณ์สาคัญของผู้เรียนสาขาวิชา
ทางสังคมศาสตร์ อันได้แก่ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิด
เชิงสังเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ในรายวิชาที่เป็น
กระบวนการคิด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรพัฒนาปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและความก้าวหน้าในศาสตร์
2. ควรมีกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนในการวิเคราะห์
เนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร เพื่อเอื้อต่อการปรับปรุง
สาระรายวิชาให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ ควรมี
การจัดสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ับอาจารย์ผู้สอนเพื่อได้
สารสนเทศนามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์นั้นๆ

หลักสูตรปฐมวัย
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
การปรับปรุงหลักสูตรให้วเิ คราะห์ใน 3 ประเด็น
1. วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
2. พิจารณากับ มคอ. 1
3. วิชาชีพครู

หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท) และ (ป.เอก)
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามากขึ้น
เพื่อการเข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21
หลักสูตร
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรป.วิชาชีพครู
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรพลศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรภาษาจีน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรคณิตศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรภาษาไทย
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. หลักสูตรไม่มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะ/สถาบัน
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนอย่างเร่งด่วน
2. หลักสูตรควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนภายในหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนภายในหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรเสนอต่อคณะให้มีห้องปฏิบัตกิ ารที่เป็นสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ทีต่ อบสนองทุกหลักสูตรด้านภาษา ที่
สามารถใช้ร่วมกันได้

หลักสูตรประถมศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรปฐมวัย
จุดเด่นและแนวทางเสริม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนภายในหลักสูตร

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีการระบุสิ่งสนับสนุนหรือครุภัณฑ์ทไี่ ม่
เพียงพอให้ชัดเจน

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-ควรทาแผนการซื้อครุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรสังคมศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา (ป.เอก)
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีการพัฒนาพื้นที่อาคารให้รองรับการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น ห้องปฏิบัติการสอน

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีการพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสุนนการเรียนรู้ที่สามารถทาให้ได้สารสนเทศ
เพียงพอในการนาไปใช้ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท) และ (ป.เอก)
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. หลักสูตรควรเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะ/
สถาบันควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนให้มากขึ้นและทันสมัย
2. หลักสูตรควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนภายในหลักสูตรทั้งอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตร
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง

***
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2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อเสนอแนะ (ภาพรวม)
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
จุดแข็ง (ภาพรวม)
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ภาพรวม)
1. อาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารระดับสูงสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ควรเขียนรายงานผลการดาเนินงานให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น และระบุวิธีการประเมิน
และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างดี
กระบวนการ และแสดงผลลัพธ์ทชี่ ัดเจน
2. หลักสูตรมีนวัตกรรมในการสร้างสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ดี เช่น โปรแกรม
สาเร็จรูป KPRU Lib เป็นต้น
3. การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นจุดแข็งทาให้ผลที่เกิดขึ้นเป็นทีป่ ระจักษ์
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีแนวโน้มในการพัฒนาที่ดีขึ้นในทุกเรือ่ ง โดยเฉพาะความพึงพอใจ
ที่มีต่อหลักสูตรจึงทาให้การดารงอยู่ของอาจารย์มีอัตราเป็นร้อยละ 100
หลักสูตรภาษาไทย
จุดแข็ง (ภาพรวม)
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ภาพรวม)
1. การอธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ ควรเขียนในลักษณะภาพรวม ลาดับ
ขั้นตอน และพิจารณาเป้าหมาย และผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. หากผลลัพธ์ไม่ตรงกับเป้าหมาย ควรทบทวนกระบวนการการดาเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ ประเมิน
กระบวนการ และปรับปรุงแก้ไข
3. ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ที่สอดคล้องกับการรายงานผลการดาเนินงาน
4. สาระวิชาของหลักสูตร ควรมีการสอบถามผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะวิชาเลือกเสรีที่นักศึกษามี
ความสนใจในศาสตร์อื่นๆ แต่ไม่สามารถเลือกเรียนได้อย่างเสรี
5. ในด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีระบบที่ชัดเจนในเรื่องการให้ผู้ปกครองได้มโี อกาส พบกับอาจารย์
ที่ปรึกษาจะเป็นผลดีกับทุกฝ่าย
6. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการมากขึ้น
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
จุดแข็ง (ภาพรวม)
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ภาพรวม)
ส่งเสริมให้อาจารย์มีการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น เช่น
การเพิ่มจานวนเงินทุนอุดหนุนในการทาผลงานวิชาการ การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทา
ผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบ เป็นต้น ขณะนี้มีอาจารย์กาลังจัดทาผลงานทางวิชาการ และอยู่
ระหว่างการเสนอขอจานวน 3 คน คือ อาจารย์ ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา, ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์,
นอกจากนี้ ยั งมี ค ณาจารย์ ที่ ก าลั งจั ดท าเอกสารประกอบการสอน/ต ารา ได้ แก่ ดร.เสริ ม ศั ก ดิ์
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กิตติปาลวรรธก์
หลักสูตรดนตรีศึกษา
จุดแข็ง (ภาพรวม)
-

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ภาพรวม)
1. หลักสูตรควรจัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ที่ รับกับแผนพัฒนาอาจารย์ของคณะ และแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะ (งบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากร)
2. หลักสูตรควรพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการทวนสอบในแต่ละรายวิชาโดยนารายวิชาแต่ละ
อาจารย์ผู้สอนมาเฉลี่ยรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จานวนร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งปี
การศึกษา
3. ควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อหลักสูตรจะได้จัดทา
แผนพัฒนาและปรับปรุงในภาคการศึกษาและปีการศึกษาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดแข็ง (ภาพรวม)

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ภาพรวม)
1. สร้างกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้มีตาแหน่งวิชาการ ดังนี้
1.1 จัดทาบัญชีรายชื่ออาจารย์ที่มีศักยภาพในการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าถึงข้อมูลการขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ
1.3 มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2. สร้างกลไกและการดาเนินการเพื่อสนับสนุ นให้อาจารย์ประจ าโปรแกรมฯ ศึกษาต่อระดั บ
ปริญญาเอก โดยสนับสนุนด้านข้อมูลทางด้านการเรียนต่อจากอาจารย์ที่กาลังอยู่ในการศึกษาและ
เตรียมความพร้อม เช่น การสอบภาษาอังกฤษ การทาประเด็นหัวข้อวิจัย และพัฒนาการเขียน
บทความวิชาการเข้าสู่วารสารในระบบ TCI มากขึ้น โดยระบบอาจารย์พี่เลี้ยงและการทาการวิจัย
และบทความแบบชุด

หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
จุดแข็ง (ภาพรวม)
-

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ภาพรวม)
1. ควรส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น เช่น
1.1 การเพิ่มจานวนเงินทุนอุดหนุนในการทาผลงานวิชาการ
1.2 การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทาผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบ เป็นต้น ขณะนี้มีอาจารย์
กาลังจัดทาผลงานทางวิชาการ และอยู่ระหว่างการเสนอขอ คือ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต นอกจากนี้
ยังมีคณาจารย์ที่กาลังจัดทาเอกสารประกอบการสอน/ตารา ได้แก่ ดร.พิษณุ บุญนิยม และดร.รัษฎากร
วินิจกุล
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2. ควรเพิ่มเครือข่ายการวิจยั ให้มากขึ้น เพื่อได้ความรู้และทักษะในการทาวิจัยของบัณฑิต
3. ควรนาบัณฑิตลงพื้นทีก่ ารวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นนักวิจัยของท้องถิ่น
4. อาจารย์ผสู้ อน/อาจารย์พิเศษทีไ่ ม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตรควรมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรง
สาขาวิชาและมีประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัย เช่น หัวข้อ กระบวนการขั้นตอนตาม
รัฐประศาสนศาสตร์ ผลงานทางวิชาการฯ
หลักสูตรนิติศาสตร์
จุดแข็ง (ภาพรวม)
-

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ภาพรวม)
ควรพัฒนารูปแบบของการดาเนินงานในบางตัวชี้วัดที่มิใช่แต่เพียงการตอบแบบสอบถาม แต่ควรจะ
ทาในรูปแบบคณะกรรมการและใช้วิธีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ทราบรายละเอียดที่ต้องการอย่างแท้จริง
อาทิ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ใช้วิธีการตั้งคณะกรรมการ กาหนดข้อคาถามตามตัวชี้วัดที่ต้องได้รับ
การประเมิน เลือกกลุ่มผู้ประเมินแบบสุ่มในรายวิชา ทาการสอบถาม บันทึกผลและประมวลผล

องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรภาษาจีน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรภาษาไทย
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1.หลักสูตรควรจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนหรือระหว่างภาคเรียน
เช่น การอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อเป็นการ
ปูพื้นฐานให้แก่นักศึกษาใหม่
2. ควรมีระบบการให้คาปรึกษาและ แนะแนวที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย

หลักสูตรนิติศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้อาจารย์พฒ
ั นาตนเอง
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในครั้งต่อไป
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์มีตาแหน่งทาง
วิชาการให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีภาระงานจานวนมาก
จึงทาให้โอกาสในการพัฒนาน้อยลง ทาง
มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการส่งเสริม

3. หลักสูตรควรกาหนดประเด็นทักษะในศตวรรษ
ที่ 21ที่ต้องการเน้นให้ชัดเจน
หลักสูตรดนตรีศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรจัดทาแผนและส่งเสริมให้อาจารย์มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอกและมีผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น

หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฯ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรควรมีคณ
ุ วุฒิและ
คุณสมบัติตรงกับสาขาวิชา

จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
หลักสูตรจีน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรภาษาไทย
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. นักศึกษาออกกลางคันสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้น
เรื่อย ๆ ควรหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน
2. ควรหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี

หลักสูตรนิติศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรจัดทาแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้
กาหนดนโยบายและจัดทาแนวทางปฏิบัติในการ อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดประชุมเพื่อกาหนด
ครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์
จัดเก็บข้อมูลภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มี
อัตรากาลัง การรับสมัคร การมอบหมายงาน การ
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากเป็นกรณีที่หลักสูตรไม่
พัฒนา การประเมิน การให้รางวัล เป็นต้น
สามารถดาเนินการให้ได้ ควรนาเสนอความต้องการ
2.ควรจัดระบบสวัสดิการและการตอบแทนให้
ไปยังคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถแสวงหาและ
สามารถธารงรักษาบุคลากรทีม่ ีความสามารถไว้ได้
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3. ควรผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาอาจารย์อย่างเหมาะสม
หลักสูตรดนตรีศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฯ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
ควรจัดทาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหลักสูตร
กับผู้ใช้บัณฑิต หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน จะส่งให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิต
ได้ตามพึงประสงค์ และมีชื่อเสียงโดดเด่น
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
หลักสูตร
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. ควรมีกลยุทธ์การรับนักศึกษาจากนอกพื้นที่
เพื่อให้มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
2. ควรมีข้อมูลนักศึกษาเพื่อให้แสดงให้เห็นความ
คงอยู่และมีโครงการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
หลักสูตรภาษาจีน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรภาษาไทย
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
นอกจากการเตรียมความพร้อมภาษาจีนให้
ควรทบทวนกระบวนการปฐมนิเทศอาจารย์
นักศึกษาแล้วควรมีแนะนาการทางานนอกเวลาให้ ใหม่ และจัดพี่เลีย้ งอาจารย์ที่ชัดเจน
นักศึกษาเพื่อเป็นการสร้างรายได้และลดปัญหา
การออกกลางคัน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. ควรกาหนดแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้อง
กับ มคอ.2 หากมีนักศึกษาเกินแผนรับให้จดั ทา
สมอ.08 ส่งสภามหาวิทยาลัยต่อไป
2. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีระบบที่ชัดเจนใน
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการรับนักศึกษา หลักสูตรควรมีการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการไม่มารายงานตัวของ
นักศึกษา และหาวิธีแก้ไขปัญหา เช่น การประกาศ
รายชื่อสารอง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. นักศึกษาออกกลางคันสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้น
ควรหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน
2. ควรหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี

เรื่องการให้ผู้ปกครองได้มีโอกาส พบกับอาจารย์ที่
ปรึกษาจะเป็นผลดีกับทุกฝ่าย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรดนตรีศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรนิติศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1.หลักสูตรควรจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้ หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุมการดูแล
นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนหรือระหว่างภาคเรียน การให้คาปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวทาง
เช่น การอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อเป็นการ แก่นักศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน
ปูพื้นฐานให้แก่นักศึกษาใหม่
หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ทปี่ รึกษาเข้ารับ
2. ควรมีระบบการให้คาปรึกษาและแนะแนวที่
การอบรมทางด้านจิตวิทยาสังคม
ชัดเจนยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
3. หลักสูตรควรกาหนดประเด็นทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ต้องการเน้นให้ชัดเจน
หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฯ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. ควรจัดทาโครงการเพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษา
เช่น โครงการพี่สอนน้อง เป็นต้น
2. การจัดการเรียนการสอนเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ลงใน มคอ.3 , มคอ.4และบันทึก
ผลการเรียนในมคอ.5 , มคอ.6 และประเมิน
สรุปผลลงในมคอ.7
3.หลักสูตรควรทาแผนกลยุทธ์ให้นักศึกษามี
ความสุขกับการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น

- 157 -

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีการกาหนดขั้นตอนในการจัดการข้อร้องเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในแหล่งอื่น ๆ เช่น
website, road show ให้มีรูปแบบที่ชัดเจน
2. เพิ่มกระบวนการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติในเกณฑ์การ
รับนักศึกษาว่าตรงตามความต้องการของหลักสูตร
อย่างไร และอาจจัดทาแบบสอบถามโดยให้มีหัวข้อ
รู้จักหลักสูตรผ่านช่องทางใด
3. ควรมีการ pre-test และ posttest และเพิ่มการ
วัดผลในแต่ละกิจกรรม, สามารถจัดกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมในช่วง ปี 1 ได้ตลอดทั้งหลักสูตร
หรือจัดกิจกรรมปรับทัศนคติ เพื่อเตรียมความพร้อม
ทางปัญญาและจิตใจ
4. ควรมีสมุดคู่มือกระบวนการติดตาม ประเมินผล
การให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
หลักสูตร
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้มีจานวน
นักศึกษาเพิ่มขึ้น
2. ควรกาหนดคุณสมบัตินักศึกษาไม่ให้
หลากหลายสาขามากเกินไป
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
หลักสูตรภาษาจีน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรภาษาไทย
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลควรกาหนด
ระยะเวลาในการจัดทาเอกสาร/ตารา/งานวิจัย
ให้สอดคล้องกับการต่อสัญญาจ้างบุคลากร โดย
กาหนดให้จัดทาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการเพื่อให้ได้ผลงานทางวิชาการและตาแหน่ง
ทางวิชาการในคราวเดียวกัน
2. ควรมีการกากับติดตามให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรจัดทาผลงานวิชาการโดยมีการติดตามใน
การประชุมแต่ละครั้ง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. สาระวิชาของหลักสูตร ควรมีการสอบถาม
ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะวิชาเลือกเสรีที่
นักศึกษามีความสนใจในศาสตร์อนื่ ๆ แต่ไม่
สามารถเลือกเรียนได้อย่างเสรี
2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์มีการผลิตผลงานทาง
วิชาการเพื่อเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการให้มาก
ขึ้น เช่น การเพิ่มจานวนเงินอุดหนุนในการทา
ผลงานวิชาการ การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การทาผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบ

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรควรมีมาตรการติดตามในเรื่องของการทา
ผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่อายุการปฏิบัติงานถึง
เกณฑ์การกาหนดตาแหน่ง

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
อาจารย์ควรนาองค์ความรู้ทไี่ ด้รับจากการพัฒนามา
ต่อยอดให้เห็นเป็นรูปธรรม

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดเด่นและแนวทางเสริม

หลักสูตรดนตรีศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม

หลักสูตรนิติศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรจัดทาแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้
1. มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
หลักสูตรจัดทาแบบประเมินการทางานตามหน้าที่ที่
ครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์
2. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา ก าหนดของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
อัตรากาลัง การรับสมัคร การมอบหมายงาน การ ศักยภาพ
ข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของอาจารย์ประจา
พัฒนา การประเมิน การให้รางวัล เป็นต้น
หลักสูตร
2. ควรจัดระบบสวัสดิการและการตอบแทนให้
เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถแสวงหาและ
สามารถธารงรักษาบุคลากรทีม่ ีความสามารถไว้ได้
3. ควรผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาอาจารย์อย่างเหมาะสม
4. ควรส่งเสริมและผลักดันให้มีการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการในวารสารทางวิชาการมากยิ่งขึ้น
5. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
ได้ศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก
หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการทาผลงาน
1. ทาแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ล่วงหน้า 5 ปี
ทางวิชาการให้รับกับแผนของคณะฯ
เพื่อลดความเสีย่ งของอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
2. ในแผนพัฒนาอาจารย์ควรมีระบบการให้
ประจาหลักสูตร
กาลังใจด้านสวัสดิการ รางวัล ตามพันธกิจของ
2. ควรเพิ่มการอบรมพัฒนาทักษะอาจารย์ และการ
มหาวิทยาลัยในโอกาสอาจารย์ประสบ
เชิญวิทยากรภายนอก โดยควรมีการแบ่งปันความรู้ที่
ความสาเร็จในผลงานทางวิชาการ การศึกษา
ได้จากการอบรมแก่อาจารย์ท่านอืน่ ในหลักสูตร
ฯลฯ
3. ควรนาผลของการบริหารงานหลักสูตรมา
จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
จุดเด่นและแนวทางเสริม

หลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรกากับ ติดตามการจัดทาวิจยั ของอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้มคี วามสอดคล้องกับศาสตร์
ของหลักสูตร
2. มหาวิทยาลัย และคณะควรพิจารณา
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มากยิ่งขึ้น

จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรภาษาจีน
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรมีอาจารย์ชาวต่างชาติทาให้
หลักสูตรได้วางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาได้มโี อกาสเรียนรู้ทักษะการใช้ บูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น ๆ ในด้าน
ภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง รวมทั้ง การวิจัย และการบริการวิชาการ
มีโอกาสฝึกฝนภาษาจีนอย่างเป็น
ธรรมชาติ นอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียนได้ ด้วยการทากิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกันกับอาจารย์ชาวต่างชาติ
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรทบทวนกระบวนการจัดทา และปรับปรุง
หลักสูตร ที่สอดคล้องกับระบบและกลไกที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการปรับปรุงสาระรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา.
2. ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้
ครบทุกพันธกิจ
3. ควรมีการประเมินผลการบูรณาการโดยนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุง ทั้งนี้ หากต้องการให้เห็นการ
ปรั บ ปรุงควรประเมิ น ในภาคเรี ย นที่ 1 และน าไป
ปรับปรุงในภาคเรียนที่ 2
4. ควรปรับปรุงระบบและกลไกการประเมินผูเ้ รียน
ให้ชัดเจน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดเด่นและแนวทางเสริม

หลักสูตรดนตรีศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลใน
รายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรูต้ าม มคอ.2
2. ควรมีระบบกลไกในการตรวจสอบ มคอ. 3 ก่อน
นาไปใช้

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรนาผลประเมินการใช้หลักสูตร 2554 มาเป็น
ข้อมูลประกอบในการออกแบบและปรับหลักสูตรใน
ปี 2558 เพื่อกาหนดบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. ควรปรับปรุงระบบการทวนสอบ โดยพิจารณา
สัดส่วนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบตั ขิ องอาจารย์ผสู้ อน
แต่ละคน มากาหนดดาเนินการทวนสอบ ร้อยละ 25
วิเคราะห์ผล และทาแผนปรับปรุง

หลักสูตรนิติศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม

หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรนอกจากจะ
ทาในรูปแบบของแบบสอบถามแล้ว ยังสามารถใช้
วิธีการทวนสอบในรูปของคณะกรรมการทวนสอบ
และใช้วิธีการสัมภาษณ์จานวนนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชาแบบสุม่ เพื่อให้ได้คาตอบที่เป็นรูปธรรมและ
สามารถนาไปพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. หลักสูตรควรเพิ่มรายละเอียดในขั้นตอนการ
ออกแบบหลักสูตร ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
2. หลักสูตรควรให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียนใน
วิชาเลือกที่ตนชอบ
3. หลักสูตรยังขาดกระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาโดยการทวนสอบผลการประเมิน

หลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ บรูณา
การกับการวิจัย ควรจัดทาในรูปแบบการพัฒนาเชิง
พื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับ
ท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
2. ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมทักษะ
การเป็นนักวิจัยให้กับนักศึกษา เพื่อจะได้พัฒนา
นักศึกษาให้เป็นนักวิจัยชุมชนได้

จุดเด่นและแนวทางเสริม
-
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรภาษาจีน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรภาษาไทย
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรจัดทาแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับศูนย์
ภาษา เพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน
2. ควรจัดทาแผนการดาเนินการจัดทา
ห้องปฏิบัติการหลักสูตรภาษาจีนต่อคณะและ
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรงบประมาณ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
อุปกรณ์บางอย่างในห้องเรียนยังไม่เอื้ออานวย เช่น
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

หลักสูตรบรรณารักษ์ ฯ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรภาษอังกฤษ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรนิติศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-ควรมีการประเมินกระบวนการได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุน ควรพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูข้ อง
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการนั้นช่วย นักศึกษาให้มีความทันสมัยอยู่ตลอด อาทิ
ให้ได้สิ่งสนับสนุนตามที่ต้องการ
หนังสือ ระบบสืบค้นคาพิพากษาศาลฎีกา
หลักสูตรดนตรีศึกษา
หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. ควรพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน โดยการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรู้
2.ควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องดนตรีใหม่ที่ทันสมัยและมี
คุณภาพ เนื่องจากเครื่องดนตรีบางส่วนมีสภาพเก่า
และขาดประสิทธิภาพการใช้งาน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
หลักสูตร
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
***
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. หลักสูตรไม่มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะ/
สถาบันควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน
2. หลักสูตรควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนภายในหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. หลักสูตรยังขาดการสารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. หลักสูตรควรสารวจความพึงใจของนักศึกษาต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับหลักสูตร เพื่อจะ
สามารถหาแนวทางการปรับปรุงได้ง่ายขึ้น
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

3) คณะวิทยาการจัดการ
ขอเสนอแนะ (ภาพรวม)
หลักสูตรบัญชี

จุดแข็ง (ภาพรวม)
หลักสูตรมีระบบในการกํากับติดตามบัณฑิตที่ดี ทําใหสามารถเก็บรวมรวบขอมูลเกี่ยวกับ
บัณฑิตไดอยางครบถวน
หลักสูตรการตลาด
จุดแข็ง (ภาพรวม)
-

หลักสูตร

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ภาพรวม)
เนื่องจากสภาวการณในปจจุบันมีแนวโนมของจํานวนนักศึกษาที่ลดลง หลักสูตรจึงควรดําเนินการหา
วิธีการเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหมากขึ้น เชน การเปดหลักสูตรบัญชีตอเนื่อง 2 ป
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ภาพรวม)
1. การติดตามภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร ในการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ควร
ดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหการติดตามภาระงานสอน วิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของ
อาจารยประจําหลักสูตรมีความสมดุล
2. อาจารยประจําหลักสูตร ควรมีการนําผลความพึงพอใจของผูประกอบการมาวิเคราะหและวางแผนใน
การพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตรตอไป
3. จํานวนนักศึกษาที่เขามาในหลักสูตร ไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา (เทียบโอน)
4. หลักสูตรควรนําระบบของการวางแผนและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาใชในการกํากับ
ติดตามการพัฒนาตนเอง หรือการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
5. เนื่องจากประเมินผลการเรียนรูข องนักศึกษา ทางหลักสูตรอาจจะตองดําเนินการสํารวจเพิ่มเติม
เพื่อใหไดประเด็นที่สามารถนํามาใชในการวางแผนการดําเนินงาน และการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป
6. ควรมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับการจัดกิจกรรของนักศึกษาใหเพียงพอ

จุดแข็ง (ภาพรวม)
-

องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรการจัดการทั่วไป
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. มีอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
หลักสูตรควรมีนําผลการประเมินคุณภาพการ
ศักยภาพ เชน อาจารยจบปริญญาเอก เรียนการสอน และขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการ
2 คน อาจารยทมี่ ีตําแหนงทาง
ปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร และนําไปสูการ
วิชาการ 2 คน
จัดการเรียนการสอนที่เห็นผลหรือเปนรูปธรรม
2. มีระบบในการสงเสริมการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการที่ชัดเจน

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ภาพรวม)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน การคลัง
จุดเดนและแนวทางเสริม
-
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรการทองเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรบัญชี
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
หลักสูตรการตลาด
หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
การติดตามภาระงานของอาจารยประจํา
หลักสูตร ในการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหการติดตาม
ภาระงานสอน วิจยั และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของอาจารยประจําหลักสูตรมีความสมดุล
หลักสูตรนิเทศศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรการเงินและการธนาคาร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องคประกอบที่ 2 : บัณฑิต
หลักสูตรการจัดการทั่วไป
จุดเดนและแนวทางเสริม
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1. มีระบบและกลไกในการกําหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค ใน มคอ.2 อยางชัดเจน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัย
ของนักศึกษา
1. มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาตามเกณฑและได
งานทําตามเปาหมาย
หลักสูตรการทองเที่ยวและการโรงแรม
จุดเดนและแนวทางเสริม
บัณฑิตมีงานทําที่ตรงสายทุกคน แสดงใหเห็น
วาอาจารยมีการถายทอดความรูทดี่ ีและ
นักศึกษานําความรูทไี่ ดรับไปใชในการประกอบ
อาชีพ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน การคลัง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรบัญชี
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
ควรมีการผลิตบัณฑิตใหตอบสนองความ
ตองการของชุมชนและผูประกอบการใน
ทองถิ่น เพื่อบัณฑิตจะไดพฒ
ั นาทองถิ่น
และยังเปนการลดคาใชจายของบัณฑิต
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรการตลาด
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรนิเทศศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม

หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
อาจารยประจําหลักสูตร ควรมีการนําผล
ความพึงพอใจของผูประกอบการมา
วิเคราะหและวางแผนในการพัฒนาบริหาร
จัดการหลักสูตร
หลักสูตรการเงินและการธนาคาร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
ควรแสดงขอมูลศิษยเกาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา
นิเทศศาสตร เพื่อสะดวกเพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐานประกอบการจัดเก็บขอมูลและการ
ใหความรูทางดานวิชาการใหกับศิษยเกา

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องคประกอบที่ 3 : นักศึกษา
หลักสูตรการจัดการทั่วไป
จุดเดนและแนวทางเสริม
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
1. มีกระบวนการรับนักศึกษาและการ
เตรียมความพรอมที่ชัดเจน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน การคลัง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. ควรมีการนํารายวิชาที่นักศึกษามีความรูทักษะ 1. กระบวนการประชาสัมพันธเชิงรุกในโรงเรียน
ที่ออนอยู เชน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร เพื่อนํา ตางๆเพื่อเพิ่มยอดนักศึกษา
รายวิชานั้นมาพัฒนาเสริมสรางความแข็งแกรง
2. สาขาวิชามีจํานวนนักศึกษาที่ผานการเขารวม
หรือเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา ตลอดจน กิจกรรมแขงขันภาษาอังกฤษในระดับ
เปนการเพิ่มเติมเสริมความรูใ หแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
สาขาวิชาอื่น
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีการประเมิน
กระบวนการพัฒนานักศึกษามาอยางตอเนื่อง
(ตัง้ แตป 2557) ซึง่ สาขาวิชาพบวานักศึกษา
ตองการฝกทักษะภาษาอังกฤษและอาจารย
ประจําสาขาวิชาไดออกแบบการเรียนการสอน
ใหมีการฝกทักษาภาษาอังกฤษไปในรายวิชาดวย
4.สาขาวิชาควรสรางแนวปฏิบัติที่ดี จากการผาน
กระบวนการวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิ
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. วิชาควรเพิ่มกระบวนการเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาที่เขามาใหม
2. ควรมีกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาที่
สอดคลองกับ TQF ทั้ง 5 ดานและการเปนพลเมือง
ที่ดีและจิตสาธารณะ
3. ควรเพิ่มชองทางรองเรียนของนักศึกษาแมวาจะ
ไมมีนักศึกษารองเรียนก็ตาม
4. ควรมีการประเมินผลของการเตรียมความพรอม
เพื่อใหปการศึกษาตอไปจะมีขอมูลในการเทียบเคียง
ไดอยางชัดเจน

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและการ
พัฒนานักศึกษา
1. มีระบบที่ปรึกษาที่ชัดเจนตลอด
การศึกษาและสามารถใหนักศึกษาเขา
ปรึกษาไดตลอดเวลา
2. มีการสงเสริมและสรางศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่
ชัดเจน
หลักสูตรการทองเที่ยวและการโรงแรม
จุดเดนและแนวทางเสริม
นักศึกษามีทัศนคติที่ดตี อหลักสูตร และมี
ความมุง มั่นในการเรียน

หลักสูตรการตลาด
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. มีการเปดโอกาสใหนักศึกษา ทีส่ ําเร็จ
การศึกษาในสายอาชีพ ปวช./ปวส. เขา
มาเรียนในหลักสูตรเทียบโอน เพื่อปรับ
วุฒิปริญญาตรี
2. คณาจารยในหลักสูตรมีการดูแล
นักศึกษาอยางทั่วถึง ทัง้ การพูดคุย และ
การสื่อสารผานชองทางสังคมออนไลน

ควรจะมีการจัดการเรียนหรือวางระบบขอ
รองเรียนของนักศึกษา เพราะจะไดมีแนวโนมใน
การดําเนินงานที่ดีขึ้น

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการจัดพื้นที่หรือหองใหกบั นักศึกษา
เพื่อใหนักศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน
2. ควรมีการสงนักศึกษาใหไดรับการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ตัง้ แตชั้นปที่ 1 เพื่อทําให
นักศึกษาเขาใจและเรียนรูเกี่ยวกับวิชาชีพดานการ
ทองเที่ยวและการโรงแรมในประกอบอาชีพใน
อนาคต
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จํานวนนักศึกษาที่เขามาในหลักสูตร ไมเปนไป
ตามแผนรับนักศึกษา (เทียบโอน)

5) นักศึกษามีความกระตือรือรนมากในการ
พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะทางดานภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบัญชี
จุดเดนและแนวทางเสริม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีปริมาณนักศึกษาใน
การศึกษาคอนขางนอย โดยเฉพาะกลุมที่มีการ
เทียบโอนความรู

หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ
จุดเดนและแนวทางเสริม
-
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีการจัดทําหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตตอเนื่อง 2 ป
เพื่อเพิ่มกลุมเปาหมายใหมากขึ้นเพราะเมื่อวิเคราะห
อัตรากําลังบุคลากรแลว พบวาพอมีความสามารถที่
จะกระทําได

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรนิเทศศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรจัดใหมีการเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ใหกับนักศึกษา โดยมีการระบุกระบวนการ
ในการดําเนินกิจกรรม พรอมทั้งใหปรากฏอยูใน
มคอ.3

หลักสูตรการเงินการธนาคาร
จุดเดนและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรปรับปรุงในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะตามกรอบมาตรฐาน TQF และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
2. ควรนําเสนอขอมูลที่เกิดกับนักศึกษาใหชัดเจน
และการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรม ยัง
ไมเห็นผลการพัฒนานักศึกษา

องคประกอบที่ 4 : อาจารย
หลักสูตรการจัดการทั่วไป
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
อาจารย
1. ควรจะมีแผนพัฒนาบุคลากรที่เปนรูปธรรม
1. มีการสงเสริมและกระตุนใหมีการ
2. หลักสูตรควรมีการสนับสนุน ใหอาจารยเขา
พัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ รวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทั้งในและ
2. มีการสงเสริมอาจารยเพื่อศึกษาตอ ตางประเทศ
3. นําจุดแข็งดานอาจารยที่มีประสบการณและ
ทักษะในการสอนภาษาอังกฤษสอนใหกับ
นักศึกษาในหลักสูตรใหมีความเขมแข็งดานภาษา
เพิ่มมากขึ้น
ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
1. มีการสํารวจความพึงพอใจของ
1. ถาอาจารยประจําหลักสูตรไมมีการเปลี่ยน
อาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหาร แปลงภายใน 3 ป แสดงวาผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรที่ชัดเจน
หลักสูตรจะดีเยี่ยม
2. หลักสูตรควรหาแนวทางหรือความรวมมือ
กับคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อลดอัตราการ
ลาออกของอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารย
ผูสอนในหลักสูตรอันจะนํามาซึง่ ผลกระทบใน
ระยะยาว

หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน การคลัง
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. สาขาวิชามีระบบการสงเสริมอาจารยที่ดี
ซึ่งสามารถสังเกตไดจากจํานวนงานวิจัย แมวา
สาขาวิชาจะยังไมสามารถพัฒนาอาจารยจนมี
ตําแหนงทางวิชาการได เนื่องจากติดหลักเกณฑ
ในการยื่นขอ
2. ถึงแมวาสาขาวิชาจะไมมีอาจารยที่จบ
ปริญญาเอก แตสาขาวิชาก็มีงานวิจัยที่เปนที่
ยอมรับและมีจํานวนงานวิจยั ที่ไดตามหลักเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง

หลักสูตรการทองเที่ยวและการโรงแรม
จุดเดนและแนวทางเสริม
มีระบบอาจารยที่ปรึกษา และการ
ชวยเหลือนักศึกษาที่ดี

หลักสูตรการตลาด
จุดเดนและแนวทางเสริม

หลักสูตรนิเทศศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม

หลักสูตรบัญชี
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. ควรมีการสงเสริมใหอาจารยเขาสูตําแหนงทาง 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
วิชาการ
กําแพงเพชรยังมีแนวทางในการบริหารอาจารย
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ประจําหลักสูตรไมชัดเจน
อาจารยใหมากขึ้น รวมทั้งการจัดสิ่งสนับสนุนการ 2. จัดหาสถานที่ อุปกรณ และวัสดุในการ
เรียนการสอนใหกับอาจารยอยางเหมาะสม
ดําเนินการบริหารหลักสูตร เชน ทีป่ ระชุม
3. ควรเพิ่มความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในแตละ
เครื่องคอมพิวเตอร วัสดุตางๆ ที่ตอ งใช
ดานของอาจารยประจําหลักสูตร

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. หลักสูตรควรนําระบบของการวางแผนและ
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาใชในการ
กํากับติดตามการพัฒนาตนเอง หรือการกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนา
อาจารยใหเปนระบบ
2. ควรพิจารณานําผลการประเมินที่มีคาเฉลี่ยที่
นอยที่สุดมาปรับปรุง และขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเพิ่มเติม

หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ
จุดเดนและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรจัดทําแนวทางการบริหารอาจารยประจํา
หลักสูตร เชน การกําหนดภาระงานสอนของ
อาจารยประจําหลักสูตรลดลงเพื่อใหอาจารยประจํา
หลักสูตรไดมเี วลาในการบริหารหลักสูตรเพิ่มขึ้น
2. จัดหาสถานที่ อุปกรณ และวัสดุในการดําเนินการ
บริหารหลักสูตร เชน ที่ประชุม เครื่องคอมพิวเตอร
วัสดุตาง ๆ ที่ตองใช
3. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูใ นการบริหาร
หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรสงเสริม อาจารย ประจําหลักสูตรในการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ปรับปรุงแผนการพัฒนาอาจารย

หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน การคลัง
จุดเดนและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง

องคประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
หลักสูตรการจัดการทั่วไป
จุดเดนและแนวทางเสริม

หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน การคลัง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1. สาขาวิชาสามารถจัดกิจกรรมทีส่ อดคลองกับ
การออกแบบหลักสูตรควรจะทําหลักสูตรใหทันสมัย กาว ความตองการของนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว
ทันตอวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร
โดยเฉพาะกิจกรรมแผนธุรกิจ
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรระบุกิจกรรมที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรูที่ชัดเจน เห็นผลงานที่เปนรูปธรรม
2. ควรปรับปรุงกระบวนการจัดทํา มคอ.3

จัดการที่สนองตอความตองการของนักศึกษาและ
ตลาดแรงงาน
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน
ควรจะมีการเชิญผูมีประสบการณมาใหความรูใ น
หลากหลายศาสตรและหลากหลายวิชา

5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
1 มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับพันธกิจ 4 ดาน คือ การ
สอน วิจัย บริการวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม ที่ชัดเจน
หลักสูตรการทองเที่ยวและการโรงแรม
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรเอาผลการบริการวิชาการ มาบูรณาการกับการวิจัย
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. การปรับปรุงหลักสูตร ควรใหผใู ชบัณฑิตมีสวนรวม และ
ใหสอดคลองกับประเทศเพื่อนบานที่ใกลเคียงกับพื้นที่
3. การปรับปรุงหลักสูตร ควรหาขอมูลใหเปนปจจุบัน
สรางอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เพื่อตอบสนองชุมชนทองถิ่น เชน เชิงสุขภาพ
การนวดแผนไทย เปนตน
หลักสูตรการตลาด
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. การปรับปรุงหลักสูตร ควรมีการกําหนดรายวิชาที่
เกี่ยวของตามบริบทพื้นที่หรืออัตลักษณของมหาวิทยาลัย
โดยใหศิษยเกาและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะ
2. เนื่องจากประเมินผลการเรียนรูข องนักศึกษา ทาง
หลักสูตรอาจจะตองดําเนินการสํารวจเพิ่มเติม เพื่อใหได
ประเด็นที่สามารถนํามาใชในการวางแผนการดําเนินงาน
และการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป
หลักสูตรนิเทศศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

2. สาขามีระบบกลไกที่เปนการดําเนินงานที่
ชัดเจน ตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรบัญชี
จุดเดนและแนวทางเสริม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีความพรอมใน
การดําเนินงานโดยเฉพาะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ทําใหหลักสูตรสามารถดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ไดอยางสมบูรณ

หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน การคลัง
จุดเดนและแนวทางเสริม
-
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ใหมเี นื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นและใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีการทบทวนกรอบมาตรฐานตาม TQF
ใหเหมาะสมกับบริบทของหลักสูตรเพราะ
เปนหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพดูแล

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. หลักสูตรควรกําหนดแผนการบูรณาการ
การเรียนการสอน ใหครบทุกพันธกิจ โดย
ตองระบุรายวิชาที่ใชในการบูรณาการกับ
พันธกิจแตละดานใหชัดเจน
2. ในการจัดทําขอสอบประมวลความรู ควร
แตงตัง้ คณะกรรมการจากภายนอก ใหเปน
ผูจัดทําขอสอบประมวลความรูใ ห เพื่อใหตรง
ตามมาตรฐานการเรียนรูทงั้ 5 ดาน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องคประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรการจัดการทั่วไป
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรไดดําเนินการใหนักศึกษา
ควรจะมีการสํารวจสิง่ สนับสนุนการเรียนรูใ หกับ
และอาจารยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ นักศึกษาทุกๆ ปการศึกษา
เพียงพอ เชน คอมพิวเตอร และ
เครื่องพิมพเอกสาร
หลักสูตรการทองเที่ยวและการโรงแรม
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรไดรับงบประมาณสนับสนุนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง

หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน การคลัง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
สาขาวิชาปรับหองพักอาจารยเปนหองปฏิบัติงาน ควรจัดหาหองปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร
ของนักศึกษาชั่วคราว ซึ่งสามารถตอบสนองความ เพื่อใหนักศึกษามีหองสําหรับทํากิจกรรมของ
ตองการของนักศึกษาไดระดับหนึง่
ตนเอง

หลักสูตรการตลาด
จุดเดนและแนวทางเสริม
มีหองปฏิบัติการทางการตลาด ให
นักศึกษาได ฝกทําธุรกิจจริง

หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรนิเทศศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการทํา
กิจกรรมของนักศึกษาใหเพียงพอ
2. ควรมีการบริหารและจัดสรรอุปกรณในการ
ดําเนินการอบรมใหเพียงพอ และสนับสนุนใหมี
การดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนในพื้นที่ เชน การ
สงประกวดแผนธุรกิจ/การตลาดในเวทีตาง ๆ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรจัดทําบัญชีรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ของหลักสูตรเปนลายลักษณอักษร

หลักสูตรบัญชี
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน การคลัง
จุดเดนและแนวทางเสริม
****
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตร คณะวิชา และ มหาวิทยาลัย ควร
พิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูหรืออาจใช
วิธีการสรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน
ในการเปนแหลงฝกนักศึกษาใหกบั หลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรปรับขั้นตอนการเสนอความตองการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูแกคณะ และมหาวิทยาลัย
เพื่อความรวดเร็วในการจัดหาใหทนั ตอการใชงาน

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอเสนอแนะ (ภาพรวม)
หลักสูตรฟสิกส
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการยกระดับคุณภาพของผลงานตีพิมพ
ใหสูงขึ้น
2. หลักสูตรมีการดําเนินงานที่ดีขนึ้ ในหลาย
ประเด็น แตจากการตรวจสอบพบวาการประเมิน
กระบวนการยังขาดความสอดคลองกับ
กระบวนการที่กําหนดไว ทําใหผลที่ไดจากการ
ประเมินกระบวนการยังไมสะทอนวาผลการ
ดําเนินงานจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคต

หลักสูตรชีววิทยา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ดีและ
เพียงพอตอความตองการ ทําใหสามารถใชใน
การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
2. หลักสูตรมีการดําเนินการที่ดใี นการบริการ
วิชาการสามารถเห็นเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน
3. อาจารยในหลักสูตรมีความพรอม ในการ
ทํางานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรูแกชุมชน
ผานกิจกรรมบริการวิชาการ
4. อาจารยในหลักสูตรมีศักยภาพในการพัฒนา
บทความทางวิชาการ อยางไรก็ตามควรมีการ
สนับสนุนใหอาจารยเปนพีเ่ ลี้ยงนักศึกษาในการ
นําเสนองานวิจัย ในงานประชุมวิชาการตางๆ
หลักสูตรคณิตศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. การพัฒนาและบริหารอาจารยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ผลงานทางวิชาการของอาจารยมีระดับสูงขึ้น
3. ผลการดําเนินการเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการวางแผนและกําหนดรายวิชาที่มี
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน การวิจัยในชั้นเรียน
การผนวกองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนใหชัดเจนมากขึ้น
2. ควรพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา โดยใชการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใ น
ศตวรรษที่ 21 ที่ชัดเจน

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการประเมินผูเรียนใหมีความครอบคลุมใน
ทักษะศตวรรษที่ 21
2. ในปการประเมิน 2559 ควรเตรียมความพรอมใน
เรื่องของขอมูลที่จะนํามาใชในสวนของบัณฑิต
หลังจากสําเร็จการศึกษา
3. ควรปรับปรุงระบบการเตรียมความพรอมที่เนน
ใหนักศึกษามีความพรอมกอนเขาเรียนในหลักสูตร
โดยมีการวิเคราะหขอมูลจากนักศึกษาที่เขามาใน
หลักสูตร
4. ประเด็นในการประเมินความพึงพอใจตอการ
บริหารหลักสูตรแตละปควรเปนประเด็นเดียวกัน
5. ควรปรับวิธีการเขียนรายงานการประเมิน
กระบวนการของระบบและกลไก ที่อยางชัดเจนและ
เปนรูปธรรม เพื่อนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรเคมี
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. ปการศึกษา 2558 มีอาจารยประจํา
ตามคุณวุฒแิ ละตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตรที่สูงและมี
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
2. อาจารยโปรแกรมวิชาเคมี ไดรบั
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยตอเนื่อง
ทุก ๆ ป เนื่องจากมีจํานวนผลงานวิจัยที่
ไดรับการยอมรับ และมีการเผยแพร
ตีพิมพ นําไปใชประโยชน และดําเนิน
โครงการสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
3. อาจารยโปรแกรมวิชาเคมี สามารถ
ผลิตเอกสาร ตํารา หนังสือที่มีคณ
ุ ภาพสูง
อยางตอเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. การจัดทําโครงการบริการวิชาการที่มีการ
บูรณาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานการเรียน
การสอนหรือการวิจัยใหมากขึ้น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเนน
การบูรณาการเกี่ยวกับกิจกรรมดานทํานุ
ศิลปวัฒนธรรมใหสูงขึ้น
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูยงั ไมเพียงพอตอจํานวน
นักศึกษาและอาจารย

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร
จุดเดนและแนวทางเสริม
หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีการสงเสริมนักศึกษาใหมีการ
ปฏิบัติงานจริง
2. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงาน
บริการวิชาการและงานวิจัย
3. ความพรอมทางดานเครื่องมือและอุปกรณใน
ปฏิบัตกิ ารทางสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น
4. นักศึกษามีความพึงพอใจในการดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษาซึง่ สามารถใหคําปรึกษาควร
พัฒนาและแนวทางการปรับปรุงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
หลักสูตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีการวางแผนและกําหนดรายวิชาที่มีการ
บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน การวิจัยในชั้นเรียน
การผนวกองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนใหชัดเจนมากขึ้น

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

4. อาจารยโปรแกรมวิชาเคมี มีการนํา
ความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัยเปนไปตาม
เกณฑ
องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรฟสิกส
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรควรมีการวิเคราะหความเสี่ยงดาน
อาจารยประจําหลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อให
มั่นใจไดวาหลักสูตรจะมีอาจารยดแู ลหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานตลอดเวลา
หลักสูตรชีววิทยา
จุดเดนและแนวทางเสริม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒิตรงและ
ควรสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
สัมพันธตามสาขาที่เปดสอน
มากขึน้ เพื่อใหมีศักยภาพมากยิง่ ขึน้
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒิระดับ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนงทางวิชาการจึง
ทําใหมีศักยภาพที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรคณิตศาสตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดทีค่ วรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรหามาตรการในการรักษาอัตราการคงอยูของ
อาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. อาจารยประจําหลักสูตรควรเปนชุดเดิมอยาง 1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒิตรงและ
1. ควรสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญา
ตอเนื่องเพื่อใหสามารถกํากับดูแลหลักสูตรได
สัมพันธตามสาขาที่เปดสอน
เอกมากขึ้นเพื่อใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูเกี่ยวของควรหาวิธีที่ 2. อาจารยประจําหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒิระดับ
2. ควรสงเสริมใหอาจารยทําตําแหนงทางวิชาการ
จะทําใหอาจารย อยูประจําหลักสูตรอยาง
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนงทางวิชาการ จึง มากขึ้น
ตอเนื่องโดยอาจวิเคราะหและจัดการความเสี่ยง ทําใหมีศักยภาพที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
ดานนี้
2. ควรมีการวางแผนอยางชัดเจนในการศึกษาตอ
และการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร
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หลักสูตรเคมี
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคณ
ุ สมบัติ
อาจารยที่ตรงและสัมพันธกับคุณวุฒิโดย
มีทั้งตําแหนงทางวิชาการและวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก จึงสงผล
ที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ระดับ
คุณภาพของงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรอยูในระดับสูง
2. อาจารยประจําหลักสูตรปฏิบัตงิ าน
ตลอดปการศึกษา โดยไมลาศึกษาตอ
หรือเกษียณอายุ ที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรปรับวิธี/แบบฟอรมในการนําเสนอขอมูล
อาจารยประจําหลักสูตรชุดปจจุบนั กับใน มคอ.2
ใหมีลักษะเดียวกัน

หลักสูตร

จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องคประกอบที่ 2 : บัณฑิต
หลักสูตรฟสิกส
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรชีววิทยา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตหลังจบการศึกษา
ภายในระยะ 1 ปมีจํานวนสูงมากขึ้น
หลักสูตรคณิตศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ในปการประเมิน 2559 ควรเตรียมความพรอมใน
เรื่องของขอมูลที่จะนํามาใชในสวนของบัณฑิต
หลังจากสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรทบทวนแบบสอบถามการไดงานทําของบัณฑิต
โดยระบุกลุมอาชีพที่บรรจุใน มคอ.2 ที่สามารถ
จัดเก็บขอมูลไดครอบคลุมบัณฑิตที่ไดงานทํา ตรงกับ
สาขาวิชา และไมตรงสาขาวิชา
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หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรเคมี
จุดเดนและแนวทางเสริม
นักศึกษามีงานทํารอยละ 100

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
จุดเดนและแนวทางเสริม
บัณฑิตไดงานทําภายใน 1 ปเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
หลักสูตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องคประกอบที่ 3: นักศึกษา
หลักสูตรฟสิกส
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรชีววิทยา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรปรับปรุงระบบการเตรียมความพรอมที่
เนนใหนักศึกษามีความพรอมกอนเขาเรียนใน
หลักสูตรโดยมีการวิเคราะหขอมูลจากนักศึกษาที่
เขามาในหลักสูตร
2. ควรพิจารณาทบทวนระบบในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 โดยการวิเคราะหทักษะที่จําเปน
สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรและจัดโครงการ/
กิจกรรมเสริมใหกับนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดังกลาว แทนที่จะประเมินการเรียนรูเพิ่มเติมจาก
กรอบ TQF
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
นักศึกษาไดรับการฝกโดยเปนผูชวยวิทยากรใน ควรสงเสริมใหนักศึกษามีการนําเสนอผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการซึง่ เปนการเรียนรูและพัฒนา ทั้งรูปแบบการนําเสนอและการตีพิมพบทความวิจัย
ทักษะทั้งดานความรู ปญญา การสื่อสาร และ
คุณธรรมจริยธรรม

หลักสูตรคณิตศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการประเมินผูเรียนใหมีความครอบคลุมใน
ทักษะศตวรรษที่ 21
2. ควรปรับปรุงระบบการเตรียมความพรอมที่เนน
ใหนักศึกษามีความพรอมกอนเขาเรียนในหลักสูตร
โดยมีการวิเคราะหขอมูลจากนักศึกษาที่เขามาใน
หลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. หลักสูตรควรวิเคราะหชองทางการรับ
นักศึกษาเพื่อหาโอกาสในการประชาสัมพันธเชิง
ลึกกับกลุมนักเรียนที่มีแนวโนมเลือกสาขานี้
2. ควรประชาสัมพันธหลักสูตรใหทั่วถึง โดยอาจ
เนนคุณสมบัตินักศึกษา เชน สายวิทย และสาย
ศิลปคํานวณ และควรเนนจุดเดนของหลักสูตร
รวมทั้งอาชีพ เมื่อจบหลักสูตร
3. เพื่อคิดใหเปนกระบวนการอยางเปนระบบ
หลักสูตรอาจตองคิดวิธีประเมินกระบวนการ เมื่อ
มีการปรับปรุงชองทางในการประชาสัมพันธ (เชน
โดยการสัมภาษณหรือทําแบบสอบถามเพื่อให
ทราบแหลงที่มา) ตองหาวิธีประเมินวานักศึกษา
ที่มาเรียนในหลักสูตรมาจากชองทางที่ไดปรับปรุง
จริงหรือไม ถาไมก็หาชองทางปรับปรุงในสวนของ
กระบวนการอื่นในรอบปการศึกษาถัดไป

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
จุดเดนและแนวทางเสริม
นักศึกษาไดรบั การฝก โดยใหเปนผูชวยวิทยากร
ในงานบริการวิชาการซึง่ ไดเรียนรูท ั้งทางดานการ
เรียนรู พัฒนาทักษะทัง้ ทางดานความรู ดาน
ปญญา ดานการสื่อสาร และดานสังคม
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3. การเขียนรายงานการประเมินกระบวนการของ
ระบบและกลไก ใหมองเห็นผลการประเมินการ
อยางชัดเจน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. การรับนักศึกษาไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ใน มคอ. 2 จึงควรปรับกลยุทธการประชาสัมพันธ
เพื่อใหการรับนักศึกษาเปนไปตามเปาหมาย
2. การเตรียมความพรอมนักศึกษาใหเปนไปใน
ลักษณะภาพรวมมากกวาการตอบสนองความ
จําเปนของนักศึกษา จึงควรกําหนดเกณฑประเมิน
คุณสมบัติหรือพืน้ ฐานการเรียนใหชัดเจน เชน การ
ทําขอสอบ Pre-test เปนตน
3. ควรระบุชองทางในการรองเรียนของนักศึกษา
และมีการประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

4. กระบวนการเตรียมความพรอม อาจทําไดโดย
ใชขอมูลนักศึกษาในรุนกอนหนา หรือจากผลการ
เรียนแรกเขาของนักเรียน การสัมภาษณตอน
รับเขา หรือใหมีการทําขอสอบ Pretest เพื่อ
นํามาวิเคราะหการเตรียมความพรอมของ
นักศึกษา โดยเนนใหคดิ เปนกระบวนการอยาง
เปนระบบ
เพื่อจะไดประเมินกระบวนการผานผลการ
ดําเนินการได โดยอาจเตรียมความพรอมเปน 2
ประเด็น การปรับตัวเพื่อการเรียนในระดับ
อุดมศึกษาและความพรอมทางวิชาการ
5. อาจารยที่ปรึกษาจะดูแลนักศึกษาตั้งแตป 1ป 4 ดังนั้นควรมีการวางแผนถึงประเด็นในการให
คําปรึกษาแตละป
6. การเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนการสอนที่ใชทักษะการเรียนรูใ น
ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นจึงควรเนนทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ในสวนของการทํากิจกรรมตางๆ
7. การรายงานผลอัตราการคงอยูข อง นักศึกษา
ควรนําเสนอโดยใสขอมูลจํานวนนักศึกษาที่มีการ
รายงานตัวกับนักศึกษาที่มีการเรียนจริง และ
ขอมูลจํานวนนักศึกษาคงเหลือเมือ่ สิ้นปการศึกษา
ซึ่งจะทําใหเห็นขอมูลอัตราการคงอยูของนักศึกษา
ที่ชัดเจน
8. การสอบถามความพึงพอใจและผลการจัดการ
ขอรองเรียนของนักศึกษาควรมีการสรุปผลการ
สอบถามโดยแยกเปนนักศึกษาปสุดทาย และ
บัณฑิตที่จบไปแลวเพื่อจะไดนําไปใชตัวบงชี้ 5.4
เกณฑการประเมินขอ 11 ไดดวย
9. ควรแสดงถึงชองทางการรองเรียนของ
นักศึกษาและรายงานและการจัดการขอรองเรียน
(ถามี)
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หลักสูตรเคมี
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินบัณฑิต จากจํานวนบัณฑิตที่
ไดรับการประเมินทัง้ หมด อยูใ นระดับ
ความพึงพอใจมาก
2. มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
การอบรมทักษะการใชเครื่องมือเพื่อให
ความรูแกบุคคลภายนอก/ภายใน/
นักศึกษา

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีวิธีการคัดเลือกนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาตอใน
ปจจุบันใหสอดคลองกับสถานการณ ซึ่งนักศึกษา
ในปจจุบันมีจํานวนนักศึกษาลดลง
2. ควรมีการจัดกิจกรรมออกแนะแนวเชิงรุกเพื่อ
เปนจุดประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากกวาเดิม

หลักสูตร

จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องคประกอบที่ 4: อาจารย
หลักสูตรฟสิกส
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
อาจารยประจําหลักสูตรมีกระบวนการที่ 1. ควรมีการยกระดับคุณภาพของการตีพิมพ
ดีในการผลิตงานวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพร เผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร
ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
2. ควรมีการวางระบบการบริหารอาจารยประจํา
หลักสูตรเพื่อใหการบริหารและจัดการหลักสูตร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรชีววิทยา
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒิตรงและ
สัมพันธตามสาขาที่เปดสอน
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒิระดับ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนงทางวิชาการจึง
ทําใหมีศักยภาพที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรคณิตศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. การพัฒนาและบริหารอาจารย
2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญา
เอกมากขึ้นเพื่อใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรสงเสริมใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยมาก
ขึ้น
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ประเด็นในการประเมินความพึงพอใจตอการ
บริหารหลักสูตรแตละปควรเปนประเด็นเดียวกัน
2. การเขียนรายงานการประเมินกระบวนการของ
ระบบและกลไก ใหมองเห็นผลการประเมินการ
อยางชัดเจน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. อาจารยประจําหลักสูตรควรทําแผนศึกษาตอ
และการทําตําแหนงวิชาการเพื่อนํามาใชในการ
วางแผนอัตรากําลัง
2. ควรมีการวิเคราะหอัตรากําลังของอาจารย
การเกษียณอายุ พรอมความเสี่ยงในการลาออก
และรายงานมหาวิทยาลัยทุกป เพือ่ เตรียมความ
พรอมการเปดรับบุคลากรใหม ไดทันทวงที ความ
เสี่ยงที่เกิดเชน อาจารยประจําหลักสูตรลาศึกษา
ตอจะตองรับอาจารยประจําหลักสูตรคนใหมที่
เปนอาจารย ประจําตามสัญญาจาง ซึ่งอาจจะไม
ตอสัญญาไดจงึ เกิดเปนความเสี่ยงของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒิตรงและ
สัมพันธตามสาขาที่เปดสอน
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒิระดับ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนงทางวิชาการจึง
ทําใหมีศักยภาพที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการวิเคราะหความเชี่ยวชาญของอาจารย
เพื่อมุงเนนการพัฒนาในดานนั้นๆ รวมทั้งวาง
แผนพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย ในดานที่ยงั
ขาดแคลน
2. ควรมีการวิเคราะหแผนการสอนของอาจารยแต
ละทาน เพื่อปรับภาระงานสอนไมใหหนักเกินไป
3. ควรมุง เนนการฝกอบรมทางวิชาการ ให
สอดคลองกับความเชี่ยวชาญของอาจารยหรือ
แผนการพัฒนาความเชี่ยวชาญ มากกวา การศึกษา
ดูงาน
4. ควรสรุปการเขาอบรม/สัมมนา และจัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ นดานความรู/ ประสบการณที่
ไดรับมา
5. ควรวางแผนการปรับเปลี่ยนผูสอนในแตละวิชา
เพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูสอน ทั้งยังเปนการ
เตรียมความพรอมเพื่อทดแทนผูสอนในกรณีตางๆ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญา
เอกมากขึ้นเพื่อใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
2. สงเสริมใหอาจารยทําตําแหนงทางวิชาการมาก
ขึ้น

หลักสูตรเคมี
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

อยางไรก็ดตี องเนนกระบวนการและการจัดการ
อยางเปนระบบ
3. หลักสูตรควรกระตุนใหอาจารยประจํา
หลักสูตรที่เขาเกณฑ ในการทําตําแหนงวิชาการ
เริ่มดําเนินการและคอยติดตามการดําเนินการ
4. ควรสรุปการเขาอบรม/สัมมนา และนําเสนอ
ใหอาจารยประจําหลักสูตรทานอืน่ ทราบเพื่อเปน
การพัฒนาความรู
5. ควรมีกระบวนการจัดผูสอนอยางเปนระบบ
และคํานึงถึงภาระงานอาจารย กับความเหมาะสม
ของความสามารถของอาจารย
6. อาจารยผูสอนหากมีรายวิชาที่ตองสอนหมู
เรียนเดียวกัน ไมควรสอนเกิน 2 วิชาตอ 1 หมู
เรียน เพราะจะทําใหเด็กสับสน
7. อาจารยประจําหลักสูตรควรมีรายวิชาเอก
อยาง นอย 1 วิชาตอ 1 ภาคการศึกษา ไมควร
สอนวิชาการศึกษาทั่วไปอยางเดียว
8. ควรมีการเวียนรายวิชาสอนของอาจารยผูสอน
ของเพื่อฝกฝนและศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ ของ
รายวิชานั้น นอกจากจะเปนประโยชนตอ
นักศึกษายังเปนประโยชนตออาจารยผูสอนอีก
ดวย
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรบาง
ทานยังไมสอดคลองกับหลักสูตร
2. ควรวางแผนอัตรากําลังทดแทนบุคลากรที่
กําลังจะเกษียณอายุราชการ

หลักสูตร

- 180 -

จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
หลักสูตรฟสิกส
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรชีววิทยา
จุดเดนและแนวทางเสริม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. การประเมินกระบวนการวางระบบผูสอนและ
ระบบการจัดการเรียนการสอน ควรมีความ
สอดคลองกับผลการดําเนินงานทีผ่ านมา และ
ประเด็นที่ไดจากการประเมินควรสะทอนใหเห็น
การปรับปรุง และเกิดผลลัพธทมี่ ีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. ควรกําหนดระบบการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีความ
ชัดเจน เพื่อนําไปสูการดําเนินการตามระบบที่มี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการประเมินกระบวนการ
และการปรับปรุงพัฒนาตอไปในอนาคต
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
จุดเดนและแนวทางเสริม
หลักสูตรมีการวางแผนและมีการวางระบบกลไก
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนดี ทําใหการปฏิบัติมี
ประสิทธิภาพสูง

หลักสูตรคณิตศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

- 181 -

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
การเขียนรายงานการประเมินกระบวนการของ
ระบบและกลไก ควรแสดงผลการประเมินการอยาง
ชัดเจน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการทบทวนความทันสมัยของเนื้อหาใน
รายวิชา
2. ควรพิจารณาความตองการหรือความสนใจของ
นักศึกษาในการลงทะเบียนกลุมวิชาเอกเลือก
3. ควรกําหนดเกณฑในการพิจารณาความ
เหมาะสมในการเลือกอาจารย ผูสอน

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

4. ควรมีการวางแผนเพื่อสับเปลี่ยนอาจารยผูสอนใน
แตละรายวิชา เพื่อใหเกิดความหลายหลาย และ
เพิ่มพูนศักยภาพของอาจารย ผูสอน
5. ควรกําหนดกระบวนการหรือการวางแผนในการ
คัดสรรรายวิชาที่จะนํามาบูรณาการกับภารกิจ อื่นๆ
6. ควรปรับปรุงระบบและกลไกในการตรวจสอบผล
การเรียนรูทั้ง 5 ดาน ทีไ่ มใชเพียงดานความรู
7. ควรปรับใชวิธีการประเมินโดยใหนักศึกษา
ประเมินตนเองเพื่อใชในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู
8. การประเมินความพึงพอใจ ควรแยกสรุปตาม
กลุมบัณฑิต และกลุมนักศึกษาชั้นปสุดทาย
9. อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนควร
วางแผนและมุงเนนไปที่การฝกอบรมสายวิชาการ
มากกวาการศึกษาดูงาน

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
เนนกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตร อยาง
เปนระบบ
1. กระบวนการในการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตร โดยศึกษาตาม มคอ.1
เปนหลัก
2. สาระรายวิชาควรปรับเนื้อหาใหเปนปจจุบัน
เชน ปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใชสอนในปจจุบัน
3. ควรนําขอมูลที่ไดจากการสอบถามความ
พึงพอใจตอหลักสูตรของนักศึกษาปสุดทาย และ
บัณฑิต มาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการปรับปรุงกลยุทธการสอนและเนื้อหา
การสอนใหทันสมัยในแตละปการศึกษาซึ่งอาจทํา
ไดจากการทบทวน มคอ. 7 ในปกอ นหนา เชน ใช
ภาษาที่ทันสมัย เทคโนโลยีใหมๆ กิจกรรมเสริม
ทักษะ เปนตน

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. มีการสงเสริมนักศึกษาใหมีการปฏิบัติงานจริง 2. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงาน
บริการวิชาการและงานวิจัย
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หลักสูตรเคมี
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรดําเนินงานเปนไปตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
2. หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยประจํา
หลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุน ให
เขารับการอบรม สัมมนา เขารวมงาน
ประชุมวิชาการ และอื่นๆ เพื่อพัฒนา
ตนเอง

4. การบูรณาการการเรียนการสอน กับการวิจยั
และศิลปวัฒนธรรมควรมีการวางแผนในการเลือก
รายวิชาที่จะนํามาบูรณาการลวงหนา เพื่อ
เตรียมการดําเนินการ
5. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
อาจารยสามารถขอทุนวิจัยโดยทํารวมกับ
นักศึกษาโดยใชความรูใ นรายวิชาที่สอนรวมดวย
หรืออาจารยทําวิจยั โดยนํางานวิจยั นั้นไปสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวของ
6. การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
กรรมการหลักสูตรอาจกําหนดขัน้ ตอนการ
ทวนสอบเกรดเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
รวมกันกอนสงเกรดของมหาวิทยาลัย
7. การทวนสอบผลการเรียนรูกอนจบการศึกษา
เชน Exit Exam เพื่อประเมินผลการเรียนรูของ
หลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. การรายงานในตัวองคประกอบตางๆ ตองเขียน
ในรูปกระบวนการ PDCA ใหชัดเจน โดยเนนการ
ประเมินกระบวนการมากกวาการประเมิน
โครงการ
2. การบูรณาการดานการเรียนการสอนกับ
ศิลปวัฒนธรรมที่ตองจัดเพิม่ เติมใหกับนักศึกษา
และควรเขียนรายงานใหชัดเจน
3. ปรับปรุงการจัดกระบวนการทวนสอบใหเปน
เปนตามเกณฑการทวนสอบใน มคอ.2

หลักสูตร
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จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรฟสิกส
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีระบบในการตรวจสอบความพรอมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูร วมทั้งระบบในการจัดหาสิง่
สนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนและตอบสนองความ
ตองการของผูใชมากที่สุด
หลักสูตรชีววิทยา
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท ี่ดีและ
ควรสํารวจการใชคูมือปฏิบัติการและคูมือการใช
เพียงพอตอความตองการ ทําใหสามารถใชใน
เครื่องมือวิเคราะหขั้นสูงจากอาจารยและนักศึกษา
การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
วามีความยากงายเพียงใดและนํามาปรับปรุงใหดี
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรคณิตศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
การเขียนรายงานการประเมินกระบวนการของ
ระบบและกลไก ใหมองเห็นผลการประเมินการ
อยางชัดเจน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการแยกประเมินสิง่ สนับสนุนการเรียนรู
แยกเปนแตละหอง เพื่อใหสามารถตอบสนองไดตรง
กับความตองการ
2. ควรมีการแยกประเมินความตองการของ
อาจารยและของนักศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการที่แทจริง
3. ควรมีการประสานงานกับหนวยงานอื่นที่
สามารถใหการสนับสนุนในดานนีไ้ ด เชน สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมหาวิทยาลัย
เปนตน
หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. กระบวนการการจัดการสิง่ สนับสนุนการเรียนรู ความพรอมทางดานเครื่องมือและอุปกรณใน
อยางเปนระบบ เชน การประเมินสิ่งสนับสนุนที่มี ปฏิบัตกิ ารทางสิ่งแวดลอมมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
อยู โดย อาจารยและนักศึกษา
2. การสอบถามความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ควรมีการระบุหองที่สอบถาม เพื่อใหทราบ
ผลที่ชัดเจนและนําไปปรับปรุงหองนั้นๆ
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หลักสูตรเคมี
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

3. นอกจากการสอบถามความพึงพอใจตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูแลว ควรมีการอธิบาย
เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูด วย เชน การจัดหาหนังสือทีน่ ํามาใชใน
การประกอบการสอน การลงซอฟตแวรที่ใชใน
หองปฏิบัติการ เปนตน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการจัดสิ่งสนับสนุน เชน เครื่องแกว
สารเคมี เครื่องมือทางเคมีใหเพียงพอตอความ
ตองการของนักศึกษา
2. การรายงานในตัวองคประกอบตางๆ ตองเขียน
ในรูปกระบวนการ PDCA ใหชัดเจน โดยเนนการ
ประเมินกระบวนการมากกวาโครงการ

หลักสูตร

***
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จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข้อเสนอแนะ (ภาพรวม)
หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีความชัดเจนเรื่องของการปรับปรุง
กระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพต่อผลลัพธ์
หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. การพัฒนาอาจารย์ให้มีคณ
ุ วุฒิในระดับปริญญา
เอก ดารงตาแหน่งทางวิชาการ และผลิตผลงาน
วิชาการ
2. การจัดกิจกรรมเสริมระหว่างภาคการศึกษา
เพื่อให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น

หลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้าง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้าง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. ในการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม ในรูปแบบของการจัด
กิจกรรมอาจจะสอบถามตอนสัมภาษณ์ถึงความต้องการในการ
พัฒนาก่อนเข้าเรียน หรือผลการเรียนของรุ่นพี่ที่ได้เกรดน้อยใน
รายวิชาที่เปิดสอน เช่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ เป็นต้น แล้วประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อ
กาหนดเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรอบปี
ถัดไป
2. พัฒนาระบบการรับเข้า เพื่อให้ได้นักศึกษาเพิ่มขึ้น โดยประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตรหาแนวทาง เช่น ออกแนะแนวไปตาม
โรงเรียนโดยใช้การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าช่วยแนะแนว, กาหนด
คุณสมบัติของผู้เรียนที่สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้น เป็นต้น
3.การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ควรทาในรูปแบบของ
โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
หรือหลายวิชารวมกัน
4. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ดาเนินการในรายวิชา ควร
สรุปให้เห็นถึงวิธีการสอนอย่างไรทีม่ ีการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21 ประเด็นใด
หลักสูตรหลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับหลักสูตร
2. ควรมีความชัดเจนเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อผลลัพธ์
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หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้าง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรจัดกิจกรรมพบผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรในเรื่อง การ
จัดการเรียนการสอน ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. ชี้แจงขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียนให้
นักศึกษาทราบโดยระบุไว้ใน Course Syllabus
หรือ หน้าเว็บไซต์ของโปรแกรมวิชา
3. ควรเพิ่มการสอบถามข้อมูลจากผู้สมัครเรียน ถึง
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ทาให้
รู้จักหลักสูตร เพื่อนาข้อมูลมาใช้ปรับช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ในปีการศึกษาถัดไป
4. กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ชัดเจน

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
อาจารย์ในหลักสูตรดูแล
นักศึกษาด้วยความใกล้ชิดและ
นักศึกษาสามารถขอคาปรึกษา
จากอาจารย์ได้หลายช่องทาง

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ในการรับนักศึกษา ควรมีการประเมินระบบเพื่อนาปัญหาที่พบ
นาไปปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป
2. ควรมีระบบในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนานักศึกษา
และควรเพิ่มเติมกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ควรนาเสนอข้อมูลในรูปของตาราง เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
ของอัตราการคงอยู่
4. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มลดลง
ควรมีมาตรการ หรือวิธีการให้นักศึกษาคงอยู่
และควรมีการเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมในด้านความรู้ ทักษะ
อาชีพและการดาเนินชีวิตให้มากขึน้ และหลากหลายวิธีการ
5. ควรมีการปรับกระบวนการการให้คาปรึกษาในด้านวิชาการแก่
นักศึกษา และมีการติดตามผลการให้คาปรึกษานักศึกษาที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม เพื่อนาผลมาพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์
หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
ในการบริหารอาจารย์ ควรพิจารณาภาระการสอน งานวิจัยและ
การบริการวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม หรือภาระกิจกรรมอื่น ๆ
ให้มีความชัดเจน
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. จัดส่งอาจารย์เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา
พร้อมกันเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
2. ควรกาหนดเกณฑ์สาหรับการพิจารณาเลือก
หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา ที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการ
นาไปต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

หลักสูตรหลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีความชัดเจนเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อผลลัพธ์
หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
- อาจารย์ประจาหลักสูตรมี
งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่จานวน
มาก

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. ควรเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก ที่ตรง
กับหลักสูตร
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
4. ทาแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้ตาแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิปริญญาเอกเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตร
5. เพิ่มทรัพยากรและงบประมาณเพื่อสนับสนุนศักยภาพอาจารย์
6. พัฒนาผลงานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับบริบทของหลักสูตรให้
มากขึ้น
7. มีผลงานการวิจัย กระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
ที่เน้นนวัตกรรม
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หลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้าง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-ควรจัดทาแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดย
แสดงถึงการกาหนดกรอบอัตรากาลัง การธารง
รักษาบุคลากร
หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมี
1. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย
ศักยภาพในการทาวิจัยและผลงาน
และผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ โดยอาจทาวิจัย
ทางวิชาการ
เป็นทีม และให้ผู้มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าทีม
2. การพัฒนาผลงานทางวิชาการของ 2. ควรมีการจัดทาแผนพัฒนา ส่งเสริมและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทาผลงาน
3. การพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ประจา ทางวิชาการ
หลักสูตร
3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจา
4. การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่ง หลักสูตรทาวิจัยและเขียนบทความวิชาการอย่าง
ทางวิชาการ
ต่อเนื่อง
4. ควรมีการจัดทาแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
5. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
6. ควรมีการจัดแผนพัฒนา ส่งเสริมและกระตุ้นให้
อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. การกาหนดผู้สอน พบว่าได้มีการจัดสรรบาง
วิ ช าให้ อ าจารย์ น อกหลั ก สู ต รสอนโดยมี ค วาม
เชี่ยวชาญไม่เพียงพอ ควรจัดสรรอัตรากาลังที่มี
ความเหมาะสมที่เชี่ยวชาญในการสอนรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
2.การก าหนดผู้ ส อนควรพิ จ ารณาภาระงานทั้ ง
ภาระการสอน และภาระงานอื่ น ๆ เพื่ อ ไม่ ใ ห้
อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานมากเกินไป
3.การบูรณาการการเรียนการสอน ควรกาหนด
เป็นระบบให้ชัดเจน เช่น ประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตรร่วมกันเพื่อกาหนดรายวิชาที่มีการบูรณา
การการเรี ย นการสอนและควรระบุ ร ายวิ ช า
ตลอดจนการรายงานผลการดาเนินงานให้ชัดเจน
4. กาหนดวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนให้
ชั ด เจน โดยประชุ ม อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ร่วมกันเพื่อหาแนวทางวิธีการทวนสอบ โดยดูจาก
ข้อกาหนดที่ระบุไว้ใน มคอ.2 เป็นต้น
หลักสูตรหลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้าง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
ควรมีความชัดเจนเรื่องของการปรับปรุง
กระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพต่อผลลัพธ์
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. จัดทาข้อมูลความสอดคล้องระหว่างความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์กับรายวิชาในหลักสูตรเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดอาจารย์ผสู้ อนให้
เหมาะสมหรือทดแทนกรณีอาจารย์ผู้สอนลาไป
ศึกษาต่อหรือลาออก
2. กาหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อพิจารณาเรื่องรายวิชา
ที่มีผลการเรียนผิดปกติ
3. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบเพื่อปรับสาระ
รายวิชาในหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-ควรประเมินกระบวนการตามระบบและกลไก และ
แสดงผลลัพธ์การดาเนินงานที่ชัดเจน

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. มีการประเมินหลักสูตรเมื่อถึง
ระยะเวลารอบการปรับปรุงหลักสูตร
2. หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้
จากการออกภาคสนาม และการเรียนรู้
องค์กร ชุมชน บุคคลภายนอก เพือ่ เป็น
การฝึกประสบการณ์

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลงานด้าน
นวัตกรรม หรือมีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็น
เส้นทางสู่การผลิตนวัตกรรม
2. ควรมีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยการทวนสอบผลการประเมิน หรือ
สามารถจัดทาการสอบประมวลผลการเรียนรู้ก่อน
จบการศึกษา
3. ควรมีกระบวนการประเมินผลการดาเนินการ
ของหลักสูตรทีม่ ีความชัดเจน แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นส่วนของการ
ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานของหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- ในการจัดการเรียนการสอนทางหลักสูตรควรมีการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสอดแทรกความรู้ทางวิชาการ
และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้มากขึ้น เช่น
การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ การจัดให้นักศึกษาทา
กิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับอาจารย์เพื่อเป็นการ
นาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรหลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการวางแผนจัดทาครุภัณฑ์สิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนร่วมกับคณะ
2. ควรมีความชัดเจนเรื่องของการปรับปรุง
กระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพต่อผลลัพธ์

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้าง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ทบทวนและปรับแบบตรวจสอบรายการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อใช้
ตรวจสอบรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน
และห้องปฏิบตั ิการแต่ละห้อง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จากนักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- มีระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของ
1. หลักสูตรร่วมกับคณะจัดสรรทรัพยากรและ
อาจารย์เพื่อให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี งบประมาณเพื่อสนับสนุนการมีสิ่งสนับสนุนการ
ความชัดเจน
เรียนรู้ทมี่ ากขึ้น
2. ควรมีการเขียนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ
สาขาวิชาอื่น

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. การจัดทาฐานข้อมูลสถิติการใช้งานเกี่ยวกับ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. การจัดทาห้องปฏิบัติการทางโลจิสติกส์
และพื้นที่สาหรับอาจารย์และนักศึกษา

***
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการจัดทาสถิติข้อมูลการใช้งานของนักศึกษา
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และควรมีการสารวจ
ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการจัดหาพื้นที่หรือห้อง ที่เป็นสัดส่วน
สาหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ พูดคุย
รวมทั้งจัดทาห้องปฏิบัติการทาง โลจิสติกส์ เพื่อให้
นักศึกษาและอาจารย์ได้ทางานร่วมกัน เพื่อให้สะดวก
รวดเร็วในการทางานมากขึ้น
3. ควรมีการประเมินผลการใช้งานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
4. ควรวางแผนการดาเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนการสอน

6) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ข้อเสนอแนะ (ภาพรวม)
หลักสูตรการบัญชี
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรการจัดการทั่วไป
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. อาจารย์มีศักยภาพแต่ควรส่งเสริมให้
อาจารย์มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ
เพิ่มมากขึ้น

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีการประสานงานกับคณะ เพือ่ จัดทา
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรสามารถขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ให้มากขึ้น

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองและจัด
โครงการที่เสริมสร้างศักยภาพของหลักสูตรที่
สาคัญอาจารย์ต้องบริหารจัดการตนเอง
2. ควรมีปัจจัยการสนับสนุน การทาผลงานทาง
วิชาการเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้กับคณาจารย์ทสี่ ่งผล
งาน

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1.ควรมีการประสานงานกับคณะวิชาเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรสามารถเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ
2.ควรมีการกากับติดตามการจัดส่งผลการเรียนใน
ระดับหลักสูตร
3. กาหนดขั้นตอน กาหนดเกณฑ์การคัดเลือก
วิธีการเลือกรายวิชา และแสดงวิธกี ารปรับปรุง
รายวิชาที่มีการทวนสอบ ให้ครบตามเกณฑ์ที่
กาหนด 25% ของรายวิชาที่เปิดในปีการศึกษานั้น
4.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควร
พิจารณาเลือกรายวิชาเอกเฉพาะที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบทฤษฎีและปฏิบัติ

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-
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องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
หลักสูตรบัญชี
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรเทคโนโลยีโลจิสติกส์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรการจัดการทั่วไป
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
นักศึกษาได้งานทาเป็นจานวนมาก

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรติดตาม และรายงานข้อมูลจานวนนักศึกษาคง
อยู่ในระหว่างเรียน เพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษา
ได้มากขึ้น และเมื่อพบปัญหาจานวนนักศึกษา
น้อยลงควรมีวิธีการกากับติดตามและรายงานผล

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
หลักสูตรบัญชี
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรพิจารณาหาวิธีการเพิ่มจานวนนักศึกษา 4 ปี
เทียบโอน เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคธุรกิจเพื่อเปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิตต่อเนื่อง
2 ปี

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1.ควรมีการเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษาและ
อัตราการคงอยู่ ให้เห็นชัดเจนในปี 2557-2558
และนาผลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้ม และวางแผน
ปรับปรุงระบบและกลไก
2. ควรมีการให้คาปรึกษานักศึกษาที่ชัดเจนรวมถึง
การสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และการ
ดาเนินงานของหลักสูตรให้กับผู้ปกครอง
3. ควรจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาให้
มากขึ้น

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. การรับนักศึกษา มีนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน
หลักสูตรมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ แต่จากการประเมิน
นักศึกษาที่รับเข้าสัดส่วนของนักศึกษารอบโควตา
มีค่อนข้างน้อยควรหาวิธีการแก้ไข เพื่อให้
นักศึกษามีมากขึ้น
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของ
นักศึกษาในรายวิชาที่สาคัญ เป็นการเตรียมความ
พร้อมเฉพาะนักศึกษาที่มคี ุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
3. แผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
แต่ละชั้นปียังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
4. หลักสูตรควรพิจารณาแนวทางในการรับ
นักศึกษาโควตาที่เพิ่มมากขึ้น
5. ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของ
นักศึกษาในรายวิชาที่สาคัญให้กับนักศึกษาทุกคน
เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานให้นักศึกษามีความรู้
เท่ากัน
6. ควรมีแผนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาให้ครอบคลุมนักศึกษาทุกชั้นปี
หลักสูตรการจัดการทั่วไป
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
มี ก ระบวนการรั บ นั ก ศึ ก ษาและการ ควรมีการจัดวางระบบข้อร้องเรียนของนักศึกษา
เตรี ย มความพร้ อ มที่ ชัด เจน แต่ ใ นการ ให้ชัดเจน และควรนาผลการจัดการข้อร้องเรียน
ประเมิ น ความพึ ง พอใจถ้ า วิ ช าไหน ของนักศึกษาไปวางระบบ
นั ก ศึ ก ษาไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ห รื อ อ่ อ นควร
นามาพิจารณาและจัดเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. การรับนักศึกษา
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. เพิ่มเติมกิจกรรมให้นักศึกษา ในด้านทักษะ
ทางอาชีพ
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควร
ประเมินให้รอบด้าน นอกจากการใช้แบบสอบถาม
อาจให้การสังเกต และการสัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วย
2. เพื่อให้สอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่อาจารย์ประจาหลักสูตร
ได้ดาเนินการไว้ ในปีการศึกษา 2558 ในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรควรส่งเสริม ในนักศึกษา
เสนอโครงการ ในการเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ

การประกวดแข่งขัน การจัดทาโครงการ ต่างๆที่
หน่วยงาน ทั้งภายใน ภายนอก จัดแข่ง เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม และเป็นประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร
3.จากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่า หลักสูตรควร
เพิ่มกิจกรรม ที่เป็นทักษะเชิงอาชีพให้กับนักศึกษา
ได้แก่ การจับจีบผ้า ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรชุมชน
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
หลักสูตรบัญชี
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีศักยภาพใน
การทาวิจัยและผลงานทางวิชาการ
2. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ทาวิจัยและผลงานทางวิชาการ
เพิ่มมากขึ้น โดยอาจทาวิจัยเป็นทีม และ
ให้ผู้มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าทีม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีการประสานงานกับคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใน
การทาผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์ประจา
หลักสูตร และจัดทาระบบพี่เลี้ยงในการจัดทา
ผลงานทางวิชาการ

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. การพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
2. การพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
4. ควรมีการจัดทาแผนพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทาผลงาน
ทางวิชาการ

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
มีการกากับ ติดตามการทาผลงานทางวิชาการ
อย่างดี ทาให้ในปีหน้าหลักสูตรจะมีผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอีก 2 ท่าน
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการประสานงานกับคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใน
การทาผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์ประจา
หลักสูตร และจัดทาระบบพี่เลี้ยงในการจัดทาผลงาน
ทางวิชาการ
2. ควรมีแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตร โดยเน้นในเรื่องขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ
3. ควรมีการประเมินกระบวนการในการพัฒนา
อาจารย์ และแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
แม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการค้าชายแดนที่
กาลังเติบโต ควรให้อาจารย์ประจาหลักสูตร เข้าร่วม
การอบรม/ประชุม/สัมมนา ด้านธุรกิจ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าทางด้านธุรกิจ/เศรษฐกิจและนามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น

5. ควรมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้สามารถตีพิมพ์ใน
วารสาร วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
6. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรทาวิจัยและเขียนบทความวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
7. ควรมีการจัดทาแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
8. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
9. ควรมีการจัดแผนพัฒนา ส่งเสริมและกระตุ้นให้
อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตรการจัดการทั่วไป
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. หลั ก สู ต รมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์
พั ฒ นาตนเองเพราะอาจารย์ ป ระจ า
หลัก สูต รทุ กท่า นอยู่ใ นกระบวนการท า
ผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2.อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รมี ผ ลงาน
ทางด้านวิชาการที่ชัดเจน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรควรมีการออกแบบระบบการบริหารและ 1. คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจา
พัฒนาอาจารย์ ให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้อาจารย์ที่มี หลักสูตร
คุณภาพและเหมาะสมสอดคล้ องกับบริบทของ 2. พัฒนางานวิจัย
หลักสูตร
3. การพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. สนับสนุนให้อาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการ
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนการสอน
2. ควรให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
ทาผลงานวิจัย ที่เป็นงานวิจัยทีเ่ ป็นของตนเอง ไม่ทา
เป็นหมู่คณะ จะได้มผี ลงานวิจยั มากขึ้น
3. ควรสารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร และควรจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
4. ควรจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงการจัดKM เพื่อสนับสนุน
ให้อาจารย์ได้จัดทาตารา งานวิจัย ที่จะใช้ในการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรบัญชี
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. ในการบริหารหลักสูตรในประเด็นการ
จัดสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้
ทันสมัย ผูส้ อนควรมีการติดตามข่าวสาร
ทางด้าน โลจิสติกส์ในประเด็นต่างๆ แล้ว
นามาถ่ายทอดให้นักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาได้มีความรู้ที่ทันสมัย
2. หลักสูตรควรมีการเชิญผู้ที่มีความรู้ใน
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้า
มาร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดความรูเ้ พื่อให้
นักศึกษาจะได้รับความรู้จากผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรง

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรดาเนินการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนในการ
จัดทาแผนการเรียนรู้ตาม มคอ.3 และ มคอ.4
ให้ทราบตามแบบฟอร์มและวิธีการจัดทา มคอ.3
และ มคอ.4

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรส่งเสริมกิจกรรมสอดแทรกกับการเรียน
การสอนให้หลากหลาย เช่น การศึกษาโดยใช้
งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการศึกษา การนา
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ เป็นต้น เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
2. ใช้ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ให้เป็นประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อได้เปรียบนี้ เช่น
สร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเปิด
โอกาสทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1.ควรดาเนินการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนในการ
จัดทาแผนการเรียนรู้ตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ให้
ทราบตามแบบฟอร์มและวิธีการจัดทา มคอ.3 และ
มคอ.4
2.ควรมีการประเมินกระบวนการปรับปรุงรายวิชา
และแสดงผลลัพธ์การปรับปรุงที่ชัดเจน
3.ควรมีการสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ โดย
แสดงผลการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้ของนักศึกษา
ที่เพิ่มขึ้น
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
แม่สอดเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจทั้งด้านธุรกิจและ
เศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมทีผ่ สมผสานระหว่าง
ไทยและพม่า จึงควรเน้นการบูรณาการทางด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการที่ลงชุมชน และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรการจัดการทั่วไป
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรได้มีการปรับปรุงรายวิชาใน
หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2559 ให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับตลาดแรงงาน
มากขึ้น
2. หลักสูตรได้พิจารณาจัดผูส้ อนตาม
ความเหมาะสมกับรายวิชาโดยพิจารณา
จากคุณวุฒิและประสบการณ์
3. มีการบูรณาการการเรียนการสอนเข้า
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. มีการดาเนินงานของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรควรมีการประเมินผู้เรียนและติดตาม 1.หลักสูตรมีรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลาย
พัฒนาการของผู้เรียนที่เรียนอ่อนเป็นรายบุคคล ในการนามาบูรณาการ
อย่างต่อเนื่อง
2.หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จาก
2. หลั กสู ตร ควรเ ชิ ญผู้ ทร งคุ ณวุ ฒิ ห รื อ ผู้ มี นักศึกษาครบทั้ง 5 มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ประสบการณ์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1.การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ การวิจัย และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ควรเขียนรายงานผลให้ครอบคลุม
สิ่งต่างๆต่อไปนี้
1.1 มหาวิทยาลัยได้อะไรจากการจัดกิจกรรม
บูรณาการในครั้งนั้น
1.2 ชุมชนได้อะไร จากการจัดกิจกรรม รวมถึง
ประโยชน์ที่เราได้จากชุมชน ในการจัดกิจกรรม อาทิ
ได้เครือข่ายเพิ่ม
1.3 ผู้สอนได้อะไรจากการจัดกิจกรรมในครั้งนั้น
1.4 ผู้เรียนได้อะไรจากการจัดกิจกรรมในครั้งนั้น
2.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์หลักสูตรมีการทวนโดย
นักศึกษา ควรเพิ่มการทวนสอบ โดยใช้การสอบซ้า
การสังเกต การสัมภาษณ์ หลังจากส่งผลการเรียน
ไปแล้ว

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรบัญชี
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรดาเนินการประสานงานกับคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม
หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน
เพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรดาเนินการประสานงานกับคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม
หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน
เพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกรายวิชา

เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. การจัดทาฐานข้อมูลสถิติ 1. ควรมีการจัดทาสถิติข้อมูลการใช้งานของนักศึกษา
การใช้งานเกี่ยวกับสิ่ง
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และควรมีการสารวจ
สนับสนุนการเรียนรู้
ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา
2. การจัดทาห้องปฏิบัติการ อย่างต่อเนื่อง
ทางโลจิสติกส์ และพื้นที่
2. ควรมีการจัดหาพื้นที่หรือห้อง ที่เป็นสัดส่วน สาหรับ
สาหรับอาจารย์และนักศึกษา ให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ พูดคุย รวมทั้งจัดทา
ห้องปฏิบัติการทาง โลจิสติกส์ เพือ่ ให้นักศึกษาและ
อาจารย์ได้ทางานร่วมกัน เพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการ
ทางานมากขึ้น
3. ควรมีการประเมินผลการใช้งานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
4. ควรวางแผนการดาเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนการสอน
หลักสูตรการจัดการทั่วไป
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรควรมีการสารวจ ตรวจสอบสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้เพียงพอและสารวจทุกชั้นปีอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนนักศึกษาทีพ่ ร้อมสาหรับ
การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา รวมทั้งยังได้มสี ิ่งสนับสนุนต่างๆที่
มหาวิทยาลัยจัดให้อย่างเหมาะสม
***
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนใน
รายวิชาที่เรียนโดยนักศึกษา เนื่องจากเนื้อหาของวิชามี
ความแตกต่างของกัน

ผลประเมินเชิงคุณภาพ (ขอเสนอแนะในการปรับปรุงจําแนกตามองคประกอบ) ระดับคณะ
1) คณะครุศาสตร
ขอเสนอแนะภาพรวม
1. ควรมีการหารือกับมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยในการเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามป
การศึกษา ทั้งนี้การประเมินคุณภาพการศึกษาอาจมีปญ
 หาตอการนับผลงานและจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. ควรมีการวิเคราะหอตั รากําลังอยางนอย 5 ป ทั้งอัตราทดแทน วุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการของอาจารยที่
จะเกษียณอายุราชการ เพื่อคณะจะไดนาํ มาวางแผนการพัฒนาอาจารยทดแทนอาจารยผเู กษียณอายุราชการ ดวยตําแหนง
ทางวิชาการของคณะครุศาสตรมสี ดั สวนที่แตกตางไปจากเกณฑ ดังนั้น คณะควรมีกลไกเสริมนอกเหนือจากกลไกของ
มหาวิทยาลัย เชน การใหอาจารยที่พรอมจะเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดมีการประเมินการสอนลวงหนา มีระบบพี่เลี้ยง
ตลอดจนใหอาจารยแตละทานวางแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของตนเอง
3. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและอัตลักษณของสถาบันตลอดจนจิต
วิญญาณความเปนครูใหชัดเจนในแตละชั้นป รวมถึงการสงเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
4. ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลของคณะที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากเว็บไซต เฟซบุค แฟนเพจ เชน การจัดทํา
จุลสาร แผนพับไปยังกลุมเปาหมาย เชน เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน หรือเครือขายการศึกษาของคณะ
5. ควรมีการหารือกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการนับขอมูลเชิงปริมาณที่ใชในการประกันคุณภาพการศึกษาในตัวบงชี้ที่ใช
งบประมาณแผนดิน
จุดเดน
1. คณะครุศาสตรมีการใหบริการวิชาการสูชุมชนที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ มีศูนยที่เปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษา
บุคลากร และชุมชน เชน ศูนยพัฒนาครู ที่มีการพัฒนาครูประจําการอยางตอเนื่องและมีกิจกรรมคัดเลือกครูที่มีคุณคาแกสังคม
2. คณะครุศาสตรมีโมเดลทีเ่ ปน Best Practice ในการพัฒนาโรงเรียนขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนสาธิตฯ และโรงเรียนสาธิต
วัดบรมธาตุ ที่เปนแบบอยางในการพัฒนารวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
3. บัณฑิตของคณะครุศาสตรมคี ุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่คณะกําหนดไวเปนทีย่ อมรับของสังคม เชน จิตอาสา อดทน
ออนนอมถอมตน
ผลประเมินเชิงคุณภาพ
องคประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา
1. การกํากับการบริหารหลักสูตร เพื่อใหการดําเนินการ
หลักสูตรมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูในการบริหาร
หลักสูตรของทุกหลักสูตร ทั้งนี้ เพือ่ คณะจะไดวางแผน
เตรียมการเสนอใหกับ สกอ. มาประเมินหลักสูตรทีม่ ีความ
พรอม
2. อาจารยมีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ ยังมี 2. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยโดย
สัดสวนนอยไมเปนไปตามเกณฑ
จัดทําแผนพัฒนาระยะสั้นและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
(ID Plan) จัดใหมีกิจกรรมระบบคายวิชาการ จัดทํา MOU
ดานการพัฒนาคุณวุฒิและเวทีพัฒนาผลงานทางวิชาการ
อยางตอเนื่อง
3. การนําผลการพัฒนาคุณภาพไปสูการปรับปรุงยังไมตอเนื่อง 3. ควรนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการโดย
และสัดสวนผูประเมินคอนขางนอย
ประเมินเปนระยะๆ เพื่อนําไปปรับปรุงใหทันตอ
สถานการณ และกําหนดกลุมตัวอยางใหมากขึ้นเพื่อใหเปน
ผลที่เกิดจากผูร ับบริการอยางแทจริง
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จุดที่ควรพัฒนา
4. ภาระงานอาจารยกับสัดสวนนักศึกษาไมเปนไปตามเกณฑ
(คารอยละมากกวา 20 = 23.63)
5. การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคยังไมชัดเจนเนน
การประเมินเปาประสงคและตัวชีว้ ัด

องคประกอบที่ 2: การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
คณะมี Visiting Professor จากตางประเทศมาใหความรู
เฉพาะบางหลักสูตร

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
4. ควรมีการวางแผนอัตรากําลังภาระงานอาจารยใหมี
สัดสวนตามเกณฑเพื่อใหมีคา FTES ที่เหมาะสม
5. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาที่สงเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงคของตนและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษาแตละชั้นปโดยเฉพาะทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
6. ควรมีการจัดทําโครงการพัฒนานักศึกษาที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน
โดยเนนกิจกรรมที่สามารถบูรณาการไดหลายทักษะ
7. ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคของแผนการพัฒนา
นักศึกษาที่ระบุคาเปาหมายตัวชี้วัดที่ครอบคลุมในภาพรวม
แลวนําไปสูการประเมินที่จะสงผลตอการปรับปรุงคุณภาพ
ในรอบตอไป
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
คณะควรจัดกิจกรรมที่ Visiting Professor ที่สามารถ
พัฒนานักวิจัยใหกับอาจารยทุกหลักสูตรทั้งนี้เพื่อเปนการ
ขับเคลื่อนศักยภาพการวิจัยใหกับอาจารยทั้งคณะ

องคประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
การดําเนินการตามแผนบริการวิชาการมีโครงการบริการ
วิชาการที่กําหนดไวบางโครงการมีการดําเนินการลาชากวาที่
กําหนดไวในแผน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
คณะควรมีระบบติดตามเรงรัดโครงการใหมีการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานโครงการที่กําหนดไว

องคประกอบที่ 4: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมยังไม
ครอบคลุมตัวชี้วัดความสําเร็จเชิงคุณภาพ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรระบุตัวชี้วัดที่เนนเชิงคุณภาพเพิ่มเติม นอกจากเชิง
ปริมาณและจัดทําแผนที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายที่มากขึ้น
ทั้งบุคลากรและนักศึกษา
2. ชองทางการเผยแพรและการบริการกิจกรรมดานศิลปะและ 2. ควรมีการประชาสัมพันธชองทางการเผยแพรให
วัฒนธรรมของคณะยังไมหลากหลาย
เหมาะสมหลากหลายมากขึ้น เชน จุลสาร แผนพับ หนังสือ
ราชการ วารสารสิ่งพิมพ เปนตน
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องคประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. การทบทวนการจัดทําแผนกลยุทธ ป 2556-2560 เพื่อ
จัดทํารางแผนกลยุทธ 2561-2565

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการนําผลการประเมินแผนกลยุทธ ป 25562560 มาเปนขอมูลสารสนเทศและจัดทํา SWOT ให
ชัดเจน เพื่อนํามาจัดทํารางแผนกลยุทธ ป 2561-2565 ที่
สอดคลองกับกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของคณะ
และเปนไปตามทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย ป 2561-2565
2. การวิเคราะหขอมูลตนทุนตอหลักสูตรที่เกี่ยวกับความคุมคา 2. ควรมีการวิเคราะหขอมูลตนทุนตอหลักสูตรที่เกีย่ วของ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของตนทุนตอหลักสูตร
กับความคุมคา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ชัดเจน
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการวิเคราะหจากรายรับ รายจาย
3. การทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงใหกับบุคลากร
3. ควรมีการทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงใหกับ
เพื่อใหการจัดทําความเสีย่ งมีความถูกตอง
บุคลากรใหชัดเจนวาสิ่งใดคือปญหา สิ่งใดคือความเสีย่ ง
ความเสีย่ งของโครงการควรจะเปนความเสีย่ งของโครงการ
ที่มีงบประมาณสูง และโอกาสที่จะทําใหไมสามารถ
ดําเนินการได นอกจากนี้ ควรมีการพิจารณาความเสี่ยงที่
อาจจะเปนปจจัยภายนอก เชน ผลกระทบจากจํานวน
นักเรียนนอยลงในการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย หรือ
ปจจัยภายใน เชน นโยบายที่เปลีย่ นแปลงของ
มหาวิทยาลัยและสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของคณะ
4. การประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทีม่ ีความ 4. ควรมีกระบวนการประเมินการบริหารงานตาม
ชัดเจนยิ่งขึ้น
หลักธรรมาภิบาล เชน การสอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรภายในคณะ เพื่อใหไดขอมูลที่เปนสารสนเทศ
นํามาสูการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
5. การจัดทําแผนการจัดการความรูใหครอบคลุมการผลิต
5. ควรมีการจัดทําแผนการจัดการความรูใหครอบคลุมทุก
บัณฑิต และการวิจัยตลอดจนการบริการวิชาการ การทํานุ
กลุมเปาหมาย คือ อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
นักศึกษา และกําหนดประเด็นการจัดการความรู ตัวบงชี้ที่
แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรู ตลอดจนการนํา
องคความรูที่ไดไปใชประโยชน
6. การทบทวนโครงการกิจกรรม ตัวบงชี้ของแผนบริหารและ 6. ควรมีการทบทวนโครงการกิจกรรม ตัวบงชี้ของแผน
พัฒนาบุคลากร
บริหารและพัฒนาบุคลากร จากการกํากับติดตามการ
ประเมินตัวบงชี้ พบวา ไมสามารถบรรลุตามตัวบงชี้ที่
กําหนดไวและมีตัวบงชี้บางตัวที่ไมเหมาะสม เชน ตัวบงชี้
ที่เกี่ยวของกับจํานวนทุนวิจัยของสายสนับสนุน
***
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2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลประเมินเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. การคานวณคะแนน FTES

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การคานวณค่า FTES ควรคานวณตามกลุ่มสาขาวิชา คานวณค่า
คะแนนแต่ละกลุม่ แล้วจึงนามาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของตัวบ่งชี้
1.2 ควรนาค่า FTES แต่ละสาขาวิชามาประกอบการพิจารณาวาง
แผนการรับนักศึกษา และกาหนดอัตรากาลังของอาจารย์ในแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชา
2. การพัฒนาอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาสูงขึ้นและ 2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลการพัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษา
การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้นและการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการในแต่ละปีทผี่ ่านมา เพื่อทาให้
ทราบว่าผลการพัฒนาที่คณะดาเนินการมีประเด็นความสาเร็จอย่างไร
ตลอดจนมีปัญหาอย่างไร เพื่อนาไปสู่การจัดโครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนาอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้กับศิษย์เก่าในเชิง
3.1 คณะควรจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ที่เป็น
บูรณาการที่เป็นโครงการของคณะ
ภาพรวมของคณะ โดยบูรณาการในทุกศาสตร์เข้าด้วยกันนอกเหนือจาก
ที่หลักสูตรได้ดาเนินการ
การปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย
จุดแข็ง
1. คณะมีศูนย์หรือห้องปฏิบตั ิการเฉพาะทางใน
การสนับสนุนการวิจยั เช่น ศูนย์ภมู ิสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ห้องปฏิบัติการดนตรี
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ห้องปฏิบตั ิการพิมพ์และ
ซิลค์สกรีน ห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นต้น
2. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานมีจานวนมาก

จุดที่ควรพัฒนา
1.การยกระดับวารสารของคณะให้อยู่ในฐานTCI
2. การแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้น
เนื่องจากบุคลากรของคณะส่วนใหญ่ได้
งบประมาณสนับสนุนการวิจยั จากงบประมาณ
ภายในของมหาวิทยาลัย

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. คณะควรพัฒนาศูนย์หรือห้องปฏิบัติการเฉพาะทางให้มีความพร้อม
ต่อการปฏิบตั ิการวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยเฉพาะทางหรือการ
วิจัยบูรณาการระหว่างสาขาให้มากขึ้น และควรส่งเสริมสนับสนุนในการ
ทาวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ศูนย์หรือห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ควรยกระดับคุณภาพการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั โดยการพัฒนา
ศักยภาพการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการให้สามารถตีพมิ พ์
ในวารสารทีม่ ีค่าน้าหนักสูงขึ้น ด้วยการพัฒนาศักยภาพในการเขียน
บทความวิจัย เช่น การจัดทาคลินกิ การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ การจัดพี่เลีย้ ง การสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. คณะมีวารสารที่ยังไม่อยู่ในฐาน TCI ดังนั้นคณะควรมีการวาง
แผนการนาวารสารเข้าฐาน TCI เพื่อยกระดับคุณภาพวารสารของคณะ
2. คณะควรพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ให้มีความสามารถในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ทั้งจากแหล่งทุนวิจัย
ระดับชาติ แหล่งทุนวิจัยเฉพาะทาง และแหล่งทุนวิจัยจากองค์กรใน
ท้องถิ่น
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3. คณะมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
งานวิจัย แต่ยังไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน

องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
1.การพัฒนาแผนบริการวิชาการทีส่ อดคล้องกับ
ศาสตร์ จุดเน้นของคณะ ความต้องการของ
ผู้รับบริการ
2.การจัดทาโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
และโครงการที่สามารถจัดหารายได้ให้กับคณะ

3. คณะควรพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยให้มีความครอบคลุมทั้ง
ด้านแหล่งทุนวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงระบบไปยังแหล่งทุน ด้านผลงาน
การตีพิมพ์เผยแพร่ ด้านผลงานวิจยั ของบุคลากรของคณะ และข้อมูล
ด้านการวิจัยอื่น ๆ โดยพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศที่สามารถ
ประมวลผล ข้อมูลการวิจัยได้ทั้งระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับ
บุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลทีส่ ามารถนามาใช้ในการตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.คณะควรดาเนินการสารวจความต้องการการรับบริการทางวิชาการ
ของคณะ เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการที่แท้จริง เพื่อจัดทาแผนบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของคณะ ตลอดจนศาสตร์และศักยภาพ
ของบุคลากรทุกหลักสูตร
2.คณะควรจัดทาแผนบริการวิชาการแบบให้เปล่า และโครงการที่
สามารถหารายได้ให้กับคณะที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ

องค์ประกอบที่ 4: การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
1.คณะมีบคุ ลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
สร้างมาตรฐานทางศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ มีเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและในระดับประเทศ

จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริมจุดเด่น
1.เพื่อให้การดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน คณะควรเตรียมบุคลากรที่สามารถมาดาเนินการและต่อยอด
การสร้างสรรค์มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2.เนื่องจากมีการสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม “ระบารวมเผ่า
ชาวเขา” คณะควรมีกลไกในการติดตามการดาเนินงานเกี่ยวกับการ
สร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับชาติ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม

องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ
จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดเด่น
1.การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 1.ควรมีการถ่ายทอดกระบวนการการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ให้กับบุคลากรทุกระดับจนเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ หลักการทางาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.การรายงานผลตามตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน 1. การรายงานผลตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน พิจารณาจากงานที่
ยังขาดความสมบูรณ์ครบถ้วน
สาเร็จที่เป็นผลการดาเนินงานตามแผน โดยแยกออกจากเบิกจ่าย
งบประมาณที่ยังไม่สมบูรณ์
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2.การกาหนดสัดส่วนการใช้งบประมาณให้
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
3. การคานวณค่าใช้จ่ายต่อหัวและการประเมิน
การคุ้มค่ายังไม่ครอบคลุมประเด็นที่ควรนามา
วิเคราะห์
4.การทาความเข้าใจประเด็นที่เป็นความเสีย่ งที่
ควรครอบคลุมภารกิจในการปฏิบตั ิงานของคณะ
โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในไม่
ควรวิเคราะห์ความเสีย่ งจากโครงการเท่านั้น
5. การกากับติดตามการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร

6. การจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

2.แผนการเงินควรจัดทาสัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
3. ควรมีการทบทวนการประเมินความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายรายหัว
นอกเหนือจากประเด็นรายรับกับรายจ่าย โดยพิจารณาเพิม่ เติมในมิติ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลกระทบ
4. ประเด็นความเสีย่ ง ควรมีการแยกระหว่างปัญหากับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากบริบทที่เกิดจาก
ภายนอก อาทิเช่น ความเสีย่ งในของจานวนนักศึกษาที่ลดลง ความเสี่ยง
ของนักศึกษาที่ตกออก
5.1 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกันในผลการประเมินตัวชี้วัด
เดียวกันที่ได้คะแนนแตกต่างกันของหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัว
บ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ร่วมกันทุกหลักสูตรในคณะ เช่น การบริหารและ
การพัฒนาอาจารย์
5.2 ควรมีการกาหนดระยะเวลาให้เหมาะสม ในการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร เพื่อให้สามารถนาเข้าประชุมในคณะกรรมการประจา
คณะก่อนการประเมินในระดับคณะ
6.1 ควรมีการทบทวนการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้
ครอบคลุมทั้งการบริหารและพัฒนา อีกทั้งควรมีการนาไปสู่การแปลง
เป็นแผนปฏิบตั ิการประจาปีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
การปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม

-

***
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3) คณะวิทยาการจัดการ
ข้อเสนอแนะในภาพรวม
จุดที่ควรพัฒนา
1.วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนงานด้านต่างๆ
ยังไม่มีความชัดเจน
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ มุ่งเน้นการประเมิน
กระบวนการมากกว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์
3.ยังขาดผลงานทางวิชาการด้านตารา และเอกสาร
ประกอบการสอน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการกาหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของของแผนงานด้านต่างๆ ที่ชัดเจน ปรากฏเป็นรูปธรรม
และสามารถวัดได้
2. ควรวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อให้เกิด
ประสิทธิผล และนาไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
3. ควรสนับสนุนให้อาจารย์จดั ทาตารา/เอกสาร
ประกอบการสอนที่ผ่านคณะกรรมการที่สามารถนามาเป็น
ผลงานทางวิชาการได้

ผลประเมินเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ตัวชี้วัดของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษายังไม่มีความชัดเจน 1. ควรมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ที่ชัดเจน
ที่สะท้อนถึงวัตถุประสงค์
ปรากฏเป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้
หมายเหตุ ข้อ 1.5 และ 1.6 ในการดาเนินงานแสดงถึงการประเมินและนาผลการประเมินไปปรับปรุง แต่วัตถุประสงค์ของ
แผนกาหนดไว้ไม่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถนาผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนาได้
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั มีค่าน้าหนัก (Impact
Factor) ค่อนข้างน้อย
2. มีการเผยแพร่ลงวารสารจานวนค่อนข้างน้อย
3. หลักฐานยังไม่ครบถ้วนครอบคลุมตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
แหล่งเผยแพร่ที่มีคณ
ุ ภาพในระดับที่สูงขึ้น เช่น
วารสารวิชาการ การเผยแพร่ระดับนานาชาติ
2. พัฒนากระบวนการในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ให้สอดคล้องพร้อมรับการตรวจประเมิน

องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ในการดาเนินงานแสดงถึงการประเมินและนาผลการประเมิน พัฒนาการจัดทาแผนบริการวิชาการให้มีความชัดเจน เช่น
ไปปรับปรุง แต่วัตถุประสงค์ของแผนกาหนดไว้ไม่ชัดเจน ทาให้ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแผน และตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน
ไม่สามารถนาผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนาได้
ยิ่งขึน้
องค์ประกอบที่ 4: การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ในการดาเนินงานแสดงถึงการประเมินและนาผลการประเมิน พัฒนาการจัดทาแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มี
ไปปรับปรุง แต่วัตถุประสงค์ของแผนกาหนดไว้ไม่ชัดเจน ทาให้ ความชัดเจน เช่น เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแผน และ
ไม่สามารถนาผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนาได้
ตัวบ่งชี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
เป้าหมายแผนงานอยู่ในระดับต่าไม่แสดงแรงจูงใจในการ
ทางาน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรเพิ่มระดับเป้าหมายของแผน เพื่อเป็นกลยุทธ์เชิงรุกใน
การพัฒนาคุณภาพของงาน
***
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4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรที่มีศักยภาพ
และมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. เนื่องจากสัดส่วนของคณาจารย์ต่อนักศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอัตราส่วนของคณาจารย์สูง
กว่านักศึกษาดังนั้นคณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิต
ผลงานทางวิชาการ ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย การส่งผลงาน
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ท้องถิ่นให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อส่งผลให้การดาเนินงาน
ดังกล่าวข้างต้นมีผลอยู่ในระดับดี อย่างต่อเนื่อง
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบการให้คาปรึกษา 2. คณะควรมีการขยายผลจากการให้คาปรึกษาของอาจารย์
ที่ชัดเจน คณาจารย์มรี ูปแบบการให้คาปรึกษาที่หลากหลายที่ ที่ปรึกษา เช่น การนาปัญหาจากการให้คาปรึกษาไปพัฒนา
ส่งผลให้นักศึกษาเข้าถึงคณาจารย์ได้ง่ายขึ้น
เป็นงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาในอนาคตหรือจัด
ให้มีการ KM โดยให้คณาจารย์ได้รว่ มแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ าก
ประเด็นปัญหาที่พบในการให้คาปรึกษาเพื่อทาให้เกิดองค์
ความรู้เพิ่มเติมว่านักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีประเด็นปัญหาจากเรื่องอะไรมากที่สดุ
และนาเอาแนวทางที่ได้จากการ KM ไปวางแผนการ
แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาใหม่ในอนาคต
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเปิดโอกาสให้
3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรมีการสร้างความ
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินงานการ ร่วมมือกับหลักสูตรต่าง ๆ ภายในคณะเพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในทุกขั้นตอน ส่งผลให้นักศึกษา จัดทาโครงการพัฒนาศิษย์เก่าที่เป็นภาพรวมของคณะ
สามารถนาความรู้ในกระบวนการประกันคุณภาพมาปรับใช้
กับการดาเนินงานตามกระบวนการ PDCA ได้อย่างชัดเจน
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. มีระบบและกลไกผลักดันให้เกิดผลงานวิจยั ที่ชดั เจน เช่น
การพัฒนาทักษะให้กับนักวิจัยใหม่ มีการจัดการความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัย
2. วารสารที่ตีพมิ พ์มีความหลากหลายทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ และฐานข้อมูลสากล เช่น Scopus SJR
-มีระบบการการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยอย่างชัดเจน

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ส่งเสริมศักยภาพนักวิจยั ใหม่ในการขอทุนจากแหล่ง
ภายนอก โดยให้มีผมู้ ีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยง
2. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติให้ตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.
กาหนดหรือไม่
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องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดเด่น
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไกที่ชัดเจน
ในการบริการวิชาการ และมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุน
อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในระดับหลักสูตร
2. อาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการวิชาการสูง
และเป็นที่ยอมรับจากภายนอก

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

แนวทางเสริม
ควรวิเคราะห์ผลการประเมินความสาเร็จตัวชี้วัดของแผน
บริการวิชาการทีส่ ามารถนาไปสู่การปรับปรุงแผนบริการ
วิชาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตามแผน
องค์ประกอบที่ 4: การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดเด่น
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไกในการมี
ส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาที่ชัดเจนในด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีโครงการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
หลากหลายและบูรณาการกับการเรียนการสอนมากขึ้น
แนวทางเสริม
ควรมีการประเมินโครงการและกิจกรรมเป็นระยะเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่น
ผู้บริหารมีความเข้มแข็งและกระตือรือร้นในการปฏิบัตหิ น้าที่ กาหนดรูปแบบและกระบวนบริหารความเสี่ยงและ
แนวทางเสริม
ดาเนินการให้ชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานอย่าง
แท้จริง
ควรกาหนดเป้าหมายของงานแต่ละด้านให้ชัดเจนเพื่อ
ขับเคลื่อนได้ตรงประเด็นและครบถ้วน
จุดเด่น
มีผลการพัฒนาอาจารย์ที่เด่นชัดโดยเฉพาะการเข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาการมีผลการดาเนินการตามเป้าหมาย
แนวทางเสริม
ดาเนินการทาแผนบริหารการพัฒนาบุคลากรให้ครบถ้วนทั้ง
เรื่องการศึกษาต่อ ตาแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานประจาให้ชัดเจนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
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จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง

จุดเด่น
มีผลการดาเนิน/บริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ชัดเจน และ
เป็นที่ยอมรับของบุคลากร โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม คุณธรรม
และความโปร่งใส
แนวทางเสริม
1. ควรให้ฝ่ายสารสนเทศรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานทุก
ด้านให้ครบถ้วนต่อเนื่องตลอดทั้งปี
2. กาหนดและดาเนินการตามขัน้ ตอนของกระบวนการพัฒนา
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีให้ครบถ้วน
โดยเฉพาะกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ให้มีแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจน
3. กาหนดขั้นตอนของการจัดการความรู้ (KM) อย่างครบถ้วน
และชัดเจน ให้เห็นภาพของ Learning organization
4. วางระบบการกากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
ชัดเจน
5. กาหนดและสร้างความตระหนักในคาว่า “คุณภาพคือ
อะไร” และกาหนดระบบการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ
คุณภาพ และประเมินคุณภาพ โดยแสดงแนวทางและขั้นตอน
การดาเนินงานให้ชัดเจน
***
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5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่งเสริมสนับสนุน/กำกับ ติดตำม กำร
พัฒนำอำจำรย์ประจำหลักสูตรในเรื่องคุณวุฒิ
อำจำรย์ ให้สูงขึ้น
2. ควรส่งเสริมสนับสนุน/กำกับ ติดตำม กำร
พัฒนำอำจำรย์ประจำหลักสูตรในเรื่องกำรจัดทำ
ผลงำนวิชำกำร ได้แก่ กำรตีพมิ พ์เผยแพร่
งำนวิจัย กำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร
3. ควรจัดหำแหล่งทุนกำรศึกษำให้กับนักศึกษำ
ที่เหมำะสม และสำมำรถศึกษำต่อได้จนจบ
หลักสูตร
4. ควรจัดทำข้อมูลและเผยแพร่แหล่งงำนเพื่อหำ
รำยได้พิเศษระหว่ำงเรียนให้กับนักศึกษำ
5. ควรทบทวนกำรประเมินควำมสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำให้ครอบคลุม และนำเสนอผู้บริหำรเพื่อ
พิจำรณำ
6. ควรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในเชิง
ปฏิบัติมำกกว่ำทฤษฎี เพื่อเพิม่ ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจและทักษะ เพื่อนำไปใช้ประกอบอำชีพ
7. ควรเพิ่มทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ที่
สำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้
8. ควรมีหลักฐำนให้กับนักศึกษำ เช่น วุฒิบัตร
เกียรติบตั ร หนังสือตอบรับกำรเข้ำรับอบรม
สัมมนำ ที่จดั หน่วยงำนภำยในและภำยนอกจัด
ขึ้น เพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรสมัครงำน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรูท้ ี่เป็นประโยชน์ให้แก่ศิษย์เก่ำในระดับ
หลักสูตร และจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ภำพรวมในระดับคณะ
2. หลักสูตรควรสำรวจสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ และจัดส่งข้อมูลมำยังคณะ
มหำวิทยำลัยเพื่อสนับสนุนและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ตำมควำม
ต้องกำรอย่ำงเพียงพอ
3. ควรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่
นักศึกษำ เช่น กระบวนกำรคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ
(PDCA) และเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
คณะ และมหำวิทยำลัยที่นักศึกษำเกี่ยวข้อง
4. คณะควรมีแผนกำรจัดกิจกรรมกำรให้ข้อมูลและควำมรู้แก่ศิษย์เก่ำ
5. ควรมีแผนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อให้ข้อมูล ข่ำวสำร ควำมรู้
แก่ศิษย์เก่ำ พร้อมทั้งมีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจ
6. ควรวำงแผนและกำหนดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่สอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติที่ครบถ้วนและชัดเจน
7. ควรมีกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
แห่งชำติให้กับนักศึกษำในรูปแบบเอกสำร กิจกรรม โครงกำร หรือใน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
8. ควรมีควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในส่งเสริมสนับสนุนกำร
เรียนรู้และทักษะกำรปฏิบตั ิงำนจริง
9. ผู้รับผิดชอบระดับหลักสูตร และฝ่ำยวิชำกำรของคณะ ควรพิจำรณำ
จัดทำแผนกำรเรียนของนักศึกษำที่เหมำะสมกับศักยภำพของนักศึกษำ
เพื่อให้นักศึกษำได้เรียนรูไ้ ด้อย่ำงเต็มที่ เช่น กำรจัดรำยวิชำคำนวณใน
ภำคเช้ำ และจัดรำยวิชำเชิงปฏิบตั ิในภำคบ่ำย
10.ควรมีกำรเปรียบเทียบแผนกำรดำเนินโครงกำร

องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
กำรดำเนินงำนวิจัยของอำจำรย์ให้เป็นไปตำม
ระยะเวลำที่กำหนด

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรจัดทำงำนวิจัยใหม่ที่เป็นนวัตกรรมให้ Value Change
2. วำงแผนพัฒนำอำจำรย์ให้เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรวำงแผนกำรทำงำนวิจัยและกำกับ ติดตำม กำรทำงำนวิจัยใน
ระยะเวลำที่กำหนดอย่ำงชัดเจน
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องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

-

-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนตำมตัว
บ่งชี้ของแผนบริกำรวิชำกำรและประเมิน
ควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนบริกำรวิชำกำร
และปรับวิธีกำรเขียนให้สอดคล้องกับกำร
ดำเนินงำนและเกณฑ์มำตรฐำน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรจัดระบบกำรประเมินควำมสำเร็จตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำร
บริกำรวิชำกำร
2. ควรจัดทำแผนกำรบริกำรวิชำกำรเชิงพื้นที่ ที่สำมำรถนำผลงำนวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ได้จริง
3. ควรมีกำรบูรณำกำรในรำยวิชำของแต่ละหลักสูตรให้มสี ่วนร่วมในกำร
ลงพื้นที่กำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน

องค์ประกอบที่ 4: การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. แผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งรวมอยู่ 1. กำรกำกับติดตำมให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนศิลปวัฒนธรรม คือ กำร
ในแผนด้ำนกิจกำรนักศึกษำควรเพิ่มเติมประเด็น กระตุ้นกำรดำเนินงำนเป็นระยะโดยติดตำมกำรดำเนินงำนในที่ประชุม
ยุทธศำสตร์ จำนวนตัวบ่งชี้และชื่อตัวบ่งชี้ กำร คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และรำยงำนผล
กำหนดเป้ำหมำยของควำมสำเร็จตำม
ดำเนินงำนตำมภำรกิจ กำหนดในวำระที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
วัตถุประสงค์และแสดงงบประมำณที่ได้รับกำร 2. ควรวำงแผนและจัดทำแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีกำร
จัดสรร
กำหนดตัวบ่งชี้ของวัตถุประสงค์และกิจกรรมโครงกำรทีด่ ำเนินกำรได้จริง
2. ควรนำผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะใน และสำมำรถบูรณำกำรกับกิจกรรมจัดกำรเรียนกำรสอนที่ครอบคลุมทุก
ที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกำร
หลักสูตร
นักศึกษำ เพื่อพิจำรณำในเรื่องกำรดำเนินงำน
และกำรประเมินตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผนด้ำนทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. ควรแสดงผลกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัว
บ่งชี้ของแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มี
กำรดำเนินงำนจริง
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรแสดงผลกำรดำเนินงำนในเรื่องแผน
กลยุทธ์โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ มหำวิทยำลัย กลุม่ สถำบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ โดยแสดงผลกำรดำเนินงำน
ที่ชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรพัฒนำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัตริ ำชกำรตำม
ระยะเวลำ และแสดงกำรบรรลุตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์
โดยแสดงผลกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน
2. ควรนำเสนอแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำร และแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน นำเสนอที่ประชุมผู้บริหำรระดับคณะเพื่อพิจำรณำ และโดยมี
ข้อเสนอแนะ
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2. คณะควรทบทวนแผนพัฒนำบุคลำกรสำย
วิชำกำรในด้ำนกำรศึกษำต่อ
และด้ำนกำรจัดทำผลงำนเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งทำง
วิชำกำรให้ตรงกับศำสตร์ โดยให้พิจำรณำ
คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับ
มำตรฐำนกำรจัดจำแนกกำรศึกษำ: สำขำวิชำ
(ISCED) International Standard
Classification of Education (ISCED 2013)
3. ควรนำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประจำคณะมำปรับปรุงหลักสูตร โดยแสดง
แผนกำรปรับปรุง ผลกำรดำเนินงำนที่
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมกำร
และแสดงคุณภำพของหลักสูตรทีด่ ีขึ้น

3. สำหรับอำจำรย์ที่มรี ำยวิชำสอนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนด คณะฯ
ควรส่งเสริมและหำแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนอื่นนอกเหนือจำกกำร
เรียนกำรสอน เช่น กำรทำงำนวิจยั เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ กำรบริกำร
วิชำกำรสู่ชุมชน ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรในกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร และคณะ โดยจัดทำคำรับรองปฏิบัติ
รำชกำรรำยบุคคล
4. ควรจัดทำข้อตกลงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกที่สอดคล้องกับ
ศำสตร์เทคโนโลยีโดยมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อกำรพัฒนำอำจำรย์ และ
นักศึกษำให้มีศักยภำพมำกขึ้น
5. ควรส่งเสริมหลักสูตรที่มีควำมพร้อมเพื่อพัฒนำหลักสูตรในรูปแบบ
Model Innovation
6. คณะควรจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย
และดำเนินกำรตำมแผนอย่ำงเป็นรูปธรรม
7. คณะควรปรับปรุงแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ
และมีกำรกำกับติดตำม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนที่ชัดเจน
***
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6) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มีระบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มีการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง คณาจารย์มีความเป็น
ฐานข้อมูลนักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์
กันเอง นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้
ในการนาข้อมูลมาใช้ในการดาเนินการติดตามและพัฒนา รวมถึง
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีการจัดกิจกรรม ยังเป็นข้อมูลในการเข้าถึงศิษย์เก่าเข้ามาร่วมพัฒนาหรือทา
เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีความหลากหลาย ส่งผลถึง
ประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีผลสะท้อนจริง
จากผู้ใช้บัณฑิต
การปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัตโิ ดยบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนทาให้
นักศึกษา มีโอกาสได้นาความรู้จากการเรียนการสอนไปใช้ประโยชน์จริง
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มีการ
บริหารจัดการงานวิจัยทีด่ ี โดยมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการวิจัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และให้ความสาคัญกับการดาเนินการวิจัยและการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
รวมทั้งมีระบบกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัย

จุดที่ควรพัฒนา
1. แหล่งทุนวิจัยที่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด ได้รับทั้งหมดเป็นทุนวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2559
2. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ส่วนใหญ่เป็นบทความวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยให้มรี ายละเอียด
ครอบคลุมทั้งด้านแหล่งทุนวิจัยทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับแหล่งทุนได้
ด้านข้อมูลการเผยแพร่ตีพมิ พ์ ด้านข้อมูลผลงานวิจัย และข้อมูล
ด้านอื่นๆ โดยจัดทาเป็นสารสนเทศทั้งระดับคณะ ระดับหลักสูตร
และระดับบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลทีส่ ามารถนามาใช้ในการบริหาร
และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มีศูนย์การศึกษา
เฉพาะทางในการให้บริการ เช่น ศูนย์อัญมณี ศูนย์พม่าศึกษา ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ศูนย์การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริ จึงควรบูรณาการการให้บริการกับการวิจัยเฉพาะ
ทาง เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความความต้องการของ
ท้องถิ่น
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มีคณาจารย์จาก
ต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมด้านการเรียนการสอนในบางสาขา
จึงควรใช้โอกาสนี้ในการจัด Visiting Professor มาพัฒนาความรู้
ทักษะ ด้านการวิจัยให้กับบุคลากร
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพในการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก โดยพัฒนาโจทย์วิจัยทีส่ อดคล้องกับสภาพบริบทของ
พื้นที่ เพื่อให้มีโอกาสได้รับทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น
การพัฒนาโจทย์วิจัยเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. ควรยกระดับคุณภาพการตีพิมพ์โดยพัฒนาในวารสารที่มีคา่
น้าหนักสูง ๆ ด้วยการพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การ
จัดทาคลินิกวิจยั เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการเขียนบทความ การจัดพี่
เลี้ยง การสร้างแรงจูงใจ โดยการให้เงินรางวัล เป็นต้น
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดมี
กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการ
ให้บริการวิชาการทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดมีโครงการ
บริการวิชาการครอบคลุมทุกหลักสูตร ทาให้เกิดความ
หลากหลาย
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดมีศูนย์ทาง
วิชาการ การให้บริการที่สามารถให้บริการท้องถิ่นและ
ภูมิภาคใกล้เคียง

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดควรมีการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพศูนย์การศึกษาเฉพาะทาง ที่สามารถรองรับการ
ให้บริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการทางวิชาการของท้องถิ่น
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดควรมีการบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการกับภารกิจด้านอื่น ๆ ตลอดจนการบูรณา
การร่วมกันระหว่างหลักสูตรและศูนย์การให้บริการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดมีโครงการ
ที่ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้
ความสาคัญระหว่างนักศึกษากับชุมชนได้เป็นอย่างดี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดมีเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มีความเป็น
เอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ท่ารา เป็นต้น ดังนั้น
ความส่งเสริมและยกระดับเพื่อสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติได้

องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดมี
วัฒนธรรมการทางานเป็นทีมที่เข้มแข็ง และมี
กระบวนการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดมีแผน
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง และเป็นแนวทางในการพัฒนา
ในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่ลดลง
ไม่ชัดเจน
2. การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลบางด้านยัง
อธิบายผลการดาเนินงานไม่ชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระยะใหม่ของมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ควรสร้างโอกาสทางการพัฒนา และ
โอกาสทางการแข่งขัน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ภายในท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่สอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาอาเภอแม่สอดเป็นพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรแสดงผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่แสดง
ถึงความเสี่ยงที่ลดลงอย่างชัดเจน
2. ควรนาผลการประเมินของผู้บริหารมาปรับปรุงการดาเนินงาน
ให้เห็นเป็นรูปธรรม
***
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ผลประเมินเชิงคุณภาพ (ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจาแนกตามองค์ประกอบ) ระดับสานัก สถาบัน
1) สานักงานอธิการบดี
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
การประเมินแผนกลยุทธ์ควรแสดงให้เห็นทั้ง Input
Process Output Outcome และ Feedback เพื่อให้
สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์กร

ตัวบ่งชี้ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารหน่วยงาน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรกระตุ้นปลูกจิตสานึกให้บุคลากรในการรับผิดชอบ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชน์องค์กรส่วนรวม
เป็นสาคัญ
2. ควรจัดทาคู่มือแนวปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหาร

ตัวบ่งชี้ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

ตัวบ่งชี้ 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
จุดเด่นและแนวทางเสริม
สานักมีการดาเนินงานจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบ

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรใช้ขั้นตอนหลักในการจัดการความรู้ของสกอ. ซึ่งมี
6 ขั้นตอน
2. ในการกาหนดประเด็นความรู้ควรนาแผนกลยุทธ์ของ
สานักมาเป็นกรอบในการกาหนด
3. ควรมีการติดตามการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
การใช้กระบวนการวิจยั เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเสีย่ งเป็นสิ่งที่ดี ควรใช้ในหลายกระบวนงานแต่
เครื่องมือที่ใช้ควรครอบคลุมในการหาข้อมูลจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
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ตัวบ่งชี้ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
กองกลางมีการจัดทานวัตกรรมจากกระบวนงานหลักในปี
การศึกษา 2558 เรื่องการพัฒนาบุคลากร มีการต่อยอดเป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควรมีการวิจยั เพื่อให้ทราลถึงประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. การเขียนนโยบายและแผนประกันคุณภาพของสานักงาน
อธิการบดี ควรเขียนให้มีลักษณะเฉพาะตามพันธกิจของ
หน่วยงาน เช่น ด้านการพัฒนาบุคลากร/งานบริการ/พัฒนา
ระบบบริหารและการพัฒนานักศึกษาจนเกิดอัตลักษณ์
2. การนาผลประเมินคุณภาพไปทาแผนพัฒนาในข้อ 3 เป็นการ
ดาเนินการในภาพรวม ควรทาแผนพัฒนาและดาเนินการจัดการ
ความรู้ในระดับกองซึ่งมีลักษณะงานแตกต่างกัน

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
มีระบบการติดตามการนาความรู้ไปใช้และระบบการ
รายงานผลแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างดี

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรทบทวนแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทุกปีโดย
วิเคราะห์/สารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท
จากทุกหน่วยงาน
2. ควรนาแผนพัฒนาบุคลากรที่ปรับแล้วนาเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
3. ควรมีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ลงสู่หน่วยงาน
4. ควรจัดทาแผนปฏิบัติงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ (6 ข้อ) ภายในปี
การศึกษาเดียวกัน

ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรนาผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรและ
ต้นทุนต่อหน่วยมาจัดทาสารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องใช้ในการบริหารและตัดสินใจซึ่งสามารถทาให้เห็น
แนวโน้มว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือไม่
***
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2) สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
1. ควรจัดทำกำรประเมินแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนเห็นเป็นปัจจุบันเพื่อ
สำมำรถเป็นข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำรได้ชัดเจนขึ้น
2. ควรนำผลกำรประเมินแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรประจำสำนักเพื่อพิจำรณำ เพื่อจะนำข้อเสนอแนะมำ
พัฒนำกำรดำเนินงำน

ตัวบ่งชี้ 1.2 ภำวะผู้นำของผู้บริหำรหน่วยงำน
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
1. ผู้บริหำรมีกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล
ตำมหลักประสิทธิภำพอย่ำงชัดเจน โดยกำรนำ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
เช่น ระบบกรอกผล กำรเรียนออนไลน์ โปรแกรม
ลงทะเบียนเรียน โปรแกรมแผนกำรเรียนออนไลน์
เป็นต้น ดังนั้นควรจัดทำเป็นวิจัยเพื่อพัฒนำงำน
ประจำ (R to R : Routine to Research)
ซึ่งแสดงถึงกำรพัฒนำงำนอย่ำงเป็นระบบให้เป็น
นวัตกรรมต่อไป

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
ควรนำข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทของ
ผู้บริหำรหน่วยงำน โดยผู้ประเมินเป็นคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลของสถำบันในปีกำรศึกษำ 2557 ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
ในปีกำรศึกษำ 2558
และพบว่ำข้อเสนอแนะควรมีกำรปรับปรุงในเวลำที่รวดเร็วขึ้น ได้แก่
กำรส่งผลกำรเรียนประจำภำคกำรศึกษำให้กับผู้ปกครอง กำรพัฒนำ
ระบบออนไลน์ กำรติดตำมกำรส่งผลกำรเรียนของนักศึกษำสำหรับ
ผู้บริหำรคณะ และผู้บริหำรระดับสูง

ตัวบ่งชี้ 2.1 บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำ
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
1. ควรทำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล
2. ควรมีกำรติดตำมและรำยงำนกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำตนเอง

ตัวบ่งชี้ 2.3 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
1. กำรกำหนดประเด็นควำมรู้ ต้องมีส่วนร่วมของบุคลำกร และผู้บริหำร
ของหน่วยงำน
2. กำรกำหนดประเด็นควำมรู้กับแผนกำรจัดกำรควำมรู้ควรเชื่อมโยงกัน
และมีองค์ควำมรู้ที่สำมำรถต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
ควรมีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงของโครงกำรที่ได้
มอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยโดยเฉพำะโครงกำรทีม่ ี
งบประมำณจำนวนมำก

ตัวบ่งชี้ 2.5 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
มีกำรออกแบบกระบวนกำรหลักหรือกำรลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษำ และนำไปปฏิบัตจิ นได้คมู่ ือกำรปฏิบตั ิงำนและมักจะ
ปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบตั ิงำน รวมทั้งมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
ประสบกำรณ์จำกกำรทำงำนของกระบวนกำรหลักดังกล่ำว

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
1. ควรมีกำรออกแบบกระบวนกำรหลักให้ครอบคลุมภำระ
งำนหลักของสำนัก
2. ควรมีกำรติดตำม/วิเครำะห์ประสิทธิภำพประสิทธิผล
ของกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรหลักที่ออกแบบ และ
ผลที่เกิดจำกนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
1. กำรเขียนผลกำรดำเนินงำนในรำยงำน
กำรประเมินตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำน และ
บรรยำยผลกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน โดยกำรวิเครำะห์
เกณฑ์มำตรฐำนให้เห็นประเด็นที่ตอ้ งรำยงำน
2. กำรจัดทำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในของสำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียนให้สอดคล้องระบบกลไกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย เพื่อใช้ในกำร
ดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำน
ให้เป็นไปตำมพันธกิจและพัฒนำกำรของหน่วยงำน

ตัวบ่งชี้ 3.4 ตัวบ่งชี้เฉพำะตำมจุดเน้นของส่วนงำน (ควำมพึงพอใจของผู้มำขอรับบริกำร)
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
***
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3) สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
จุดเด่นและแนวทางเสริม

ตัวบ่งชี้ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารหน่วยงาน
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการปรับแผนกลยุทธ์ให้มคี วามเชื่อมโยงในตารางเดียวกัน
2. ควรปรับการรายงานผลการดาเนินงานและการประเมินแผน
กลยุทธ์
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
หน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
มีระบบการติดตามการนาความรู้จากการอบรม
ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ความรู้
สัมมนาไปพัฒนางาน
ความเข้าใจต่าง ๆ ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน โดย
กาหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวบ่งชี้ 2.2 การบริการวิชาการแก่สังคม
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
สถาบันวิจัยมีศักยภาพในการให้บริการด้านการวิจัยที่ 1. ควรตั้งเป้าหมายในโครงการที่สงู ขึ้น และมีความท้าทาย เช่น
ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้อง ผลงานวิจัย 1 เรื่องจาก 70 คน ควรตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้น
พันธกิจของสถาบัน
2. การนาผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4มาปรับปรุง และควร
พิจารณาการดาเนินงานที่ไม่ครอบคลุม มาพิจารณาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมมากขึ้น
3. ควรสารวจความต้องการวิจยั เพื่อพัฒนาต่อยอดกับกลุ่มเป้าหมาย
เดิม (อปท/1)
ตัวบ่งชี้ 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีการติดตามการพัฒนางานที่เกิดจากการจัดการความรูเ้ ป็นระยะ
และสามารถนามาเปรียบเทียบให้เห็นพัฒนาการของกลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ได้อย่างชัดเจนเพื่อให้เป็น
ต้นแบบกระบวนงานขององค์กรต่อไป
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ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

ตัวบ่งชี้ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบ
ควบคุมภายในเป็นคาสั่งเฉพาะซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากรของสถาบัน โดยระบุหน้าที่ให้ชัดเจนได้แก่
1.1 วิเคราะห์และระบุความเสีย่ ง
1.2 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและชื่อลาดับความเสีย่ ง
1.3 กากับติดตามให้มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงดาเนินการตาม
แผนและประเมินแผนบริหารความเสี่ยง
1.4 ควรนาข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประจาสถาบันไปปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป
2.ควรกาหนดแผนการดาเนินงานของระบบบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
ระบบและระยะเวลาที่เหมาะสม (Timeline)
3.ควรนาผลการประเมินตามระบบความเสีย่ งไปเป็นข้อมูลในการจัดทา
โครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อนาไปสู่การวางระบบบริหารความ
เสี่ยงในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรจัดทาคู่มือที่เป็นกระบวนการที่สาคัญโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
ประชุมร่วมกัน

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกโดยมี
1. ควรกาหนดตัวบ่งชี้เฉพาะตามจุดเน้นของหน่วยงานเพิ่มเติม
ผู้รับผิดชอบ
2. ควรมีการรายงานผลการดาเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ในเชิงคุณภาพ
3. สถาบันควรมีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นของสถาบัน
โดยเฉพาะ ภายใต้พันธกิจของสถาบันและเป็นไปตามวงจร PDCA ซึ่ง
สามารถนาไปใช้ได้กับทุกระระบบงานของสถาบัน
4. ควรจัดระบบให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมตามพันธกิจ ซึ่งประกอบไป
ด้วยอาจารย์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่ ให้
บุคคลกลุม่ ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
5. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่าง
หน่วยงานอาจขยายไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนางานได้
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
มีการส่งเสริมการบริหารและพัฒนางานวิจัย ในการจัดทาตามระบบกลไกทุกระบบมีจุดหมายต่างกัน ควรมีการประเมินผล
และงานสร้างสรรค์ที่หลากหลายช่องทาง
ลัพธ์ ผลกระทบ เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกอย่าง
ชัดเจน
***
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4) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
ควรแสดงหลักฐานข้อ 4 มีการประเมินผลการดาเนินงาน
และนาเสนอผู้บริหารหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร
รูปเล่ม เช่น บันทึกส่งรายงานผลการดาเนินงานนาเสนอ
ข้อมูลต่อผู้บริหารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภำวะผู้นำของผู้บริหำรหน่วยงำน
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำ
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
จัดบุคลากรเข้าร่วมการอบรมตามภารกิจโดยตรง เช่น ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กำรบริกำรวิชำกำร
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
มีการให้บริการวิชาการ โครงการสืบสานงานศิลปะและ
วัฒนธรรมผ่านผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
มีการจัดทาสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้
ควรสรุปองค์ความรู้ที่มีขั้นตอนและชัดเจน สามารถนาไป
เกี่ยวกับการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ พัฒนาต่อยอดและปฏิบัตไิ ด้จริง และนาไปใช้กับการ
สอนและการวิจัย
พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
มีการวิเคราะห์และแผนบริหารความเสีย่ งที่เป็นไปตามเกณฑ์
การวิเคราะห์ความเสีย่ ง

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
ควรมีการนากลยุทธ์ของหน่วยงานมาเป็นส่วน
หนึ่งในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน

- 223 -

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหลักทีส่ อดคล้องกับ
พันธกิจของสานักฯ และนาไปสู่การปฏิบัติ

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
1. ควรเพิ่มวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องของ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการวิพากษ์คู่มือการ
ปฏิบัติงานให้ผรู้ ่วมประชุมร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไข และการกากับติดตามผลการดาเนินงานสู่การปฏิบัติ
2. ควรรายงานผลการดาเนินงานที่เกิดจากการนาเครื่องมือ
มาช่วยในการปฏิบัติงานหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
มีการนาข้อเสนอแนะจากปีทผี่ ่านมาสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ครบทุกประเด็น

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
ควรปรับปรุงรายงานผลการดาเนินงานให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานการบรรลุเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเป็นรายไตรมาส

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
ควรจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละกลยุทธ์เพื่อกาหนด
แนวทางการดาเนินงานสู่การปฏิบตั ิหรือแนวปฏิบตั ิที่ดี

***
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5) สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน
จุดเด่นและแนวทำงเสริม

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
-

ตัวบ่งชี้ 1.2 ภำวะผู้นำของผู้บริหำรหน่วยงำน
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานตามเกณฑ์และ
บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจ
ตรงกันและนาไปปฏิบัตไิ ปในแนวทางเดียวกันได้

ตัวบ่งชี้ 2.1 บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำ
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
1. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
ควรให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการให้ครอบคลุม
งาน และมีจานวนชั่วโมงที่ใกล้เคียงกัน ในรอบปีที่ผ่านมาผู้
ได้รับการอบรมสูงสุด จานวน 224 ชั่วโมง ต่าสุด 16 ชั่วโมง
ซึ่งมีความแตกต่างกันถึง 218 ชั่วโมง

ตัวบ่งชี้ 2.2 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
-

ตัวบ่งชี้ 2.3 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
1. มีการดาเนินงานครบทุกข้อ

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
ควรสร้างความรู้ ความเข้า ใจในเกณฑ์การดาเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรภายในองค์ กรได้ร่วม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และสามารถสื่ อ สารได้ ไ ปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน
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ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
1. มีการบริหารความเสี่ยงที่ครบกระบวนการ

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
ควรแสดงรายละเอียดการประเมินความเสีย่ งทั้งโอกาส
ผลกระทบ และระบบความเสี่ยงทีช่ ัดเจน

ตัวบ่งชี้ 2.5 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
1. มีคู่มือที่ปฏิบัติงานชัดเจนทุกคน
2. มีการปฏิบัติงานที่ดีในเรื่องความตระหนักในการใช้บริการ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ให้บุคลากร
ทั่วไปทราบ

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
1. คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคลควรมีรูปภาพและบรรยาย
ประกอบเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. การจัดการความรู้ควรมีมากกว่า 1 ประเด็น และรายงาน
ผลการดาเนินงาน และนาเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
1. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละงานอย่างชัดเจน
2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
-

ตัวบ่งชี้ 3.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
1. มีการฝึกอบรมการใช้งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. มีฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นหลายฐานข้อมูล
3. มีห้องส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาที่เพียงพอกับความ
ต้องการ

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
-

ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
จุดเด่นและแนวทำงเสริม

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
1. ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. ควรมีการปรับปรุงการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ให้รองรับกับ
ขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Teblet Smartphone
3. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศย่อย
แต่ละระบบ มิใช่การประเมินรวมทั้งหมดในครั้งเดียว
***
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6) สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
1. ควรทบทวนการSWOTให้เป็นของหน่วยงานส่วนที่เป็นของมหาวิทยาลัยจะเป็นโอกาสและ
อุปสรรค
2. ควรทบทวนตัวชี้วัดกลยุทธ์โดยเน้นในเชิงคุณภาพให้มากขึ้น

ตัวบ่งชี้ 1.2 ภำวะผู้นำของผู้บริหำรหน่วยงำน
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง

การประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารควรประเมินโดย
ภาพรวมด้วยเครื่องมือที่เที่ยงตรงและน่าผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่่ากว่าข้ออื่นไป
พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในปีการศึกษา
ต่อไป

ตัวบ่งชี้ 2.1 บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำ
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
1. มีแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับบุคลากร
2. มีการพัฒนาบุคลากร
ระดับบุคคลโดยหน่วยงานมี
การสรุปการน่าไปใช้
ประโยชน์จากการอบรมแต่
ละครั้ง

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
-

ตัวบ่งชี้ 2.2 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
ควรน่าผลการประเมินความพึงพอใจและความส่าเร็จของโครงการเสนอผู้บริหารหน่วยงานให้
ความเห็นชอบก่อนน่าไปจัดท่าแผนปฏิบัติงาน

ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
ส่านักมีระบบบริหารความ
เสี่ยงที่ครอบคลุมทุก
โครงการ

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
ควรพิจารณาความเสี่ยงแต่ละโครงการให้ชัดเจนให้เห็นความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงกับ
ปัญหา
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ตัวบ่งชี้ 2.5 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
ส่านักมีการพัฒนากระบวนการหลักของหน่วยงานโดยมี
การออกแบบ จัดท่าคู่มือน่าไป สู่การปฏิบัติและปรับปรุง
กระบวนการหลัก

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
ควรมีการติดตามประสิทธิภาพประสิทธิผลและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการกระบวนการหลักที่พัฒนาขึ้นให้ครบถ้วนทุก
กระบวนการหลักเพื่อน่าผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
การด่าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ตามที่มหาวิทยาลัยก่าหนด ควรก่าหนดรายละเอียดของระบบ
และกลไกให้ครอบคลุมพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
ระบบและกลไกการก่ากับติดตามการด่าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ มีความชัดเจนเป็นระบบ และมี
การน่าระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาอ่านวยความสะดวก
ในการจัดท่ารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรและ
คณะ ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ควร
ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวให้เป็นการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของนวัตกรรม และ
เพื่อน่าการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนั้นเป็นผลงานทาง
วิชาการที่สามารถเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
ต่อไป

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
การเขียนรายงานการน่าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันมาปรับปรุงควรเสนอผลการปรับปรุงเชิง
เปรียบเทียบให้เห็นการมีคณ
ุ ภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ 3.2 กำรสร้ำงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงำนสนับสนุน
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
1. ควรมีการก่ากับติดตามผลการน่าผลงานนวัตกรรมและ
แนวปฏิบัติที่ของหลักสูตรและหน่วยงานสนับสนุนมาใช้
ประโยชน์ภายหลักการจัดกิจกรรมการน่าเสนอผลงาน
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและหน่วยงาน
สนับสนุน หรืออาจรวบรวมผลการใช้ประโยชน์ผลงาน
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและหน่วยงาน
สนับสนุนก่อนการน่าเสนอกิจกรรม
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ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
จุดเด่นและแนวทำงเสริม

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
1. ควรวางแผนการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ในไตรมาสที่ 2-3 เพื่อน่ามาสู่การพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใน ไตรมาสต่อไปในปีการด่าเนินการ
นั้น
2. พิจารณาประเด็นในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ควรทบทวนมาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ปัญหา และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพที่
เชื่อมโยงกับ สกอ.ที่เป็นงานเร่งด่วน เป็นต้น

ตัวบ่งชี้ 3.4 ร้อยละควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนโครงกำรจัดกำรคุณภำพสู่สำกล
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
ส่านักมีการด่าเนินงานด้านการจัดการคุณภาพสูส่ ากลโดย
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
ในการประเมินความส่าเร็จด้านความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
ควรมีการใช้เครื่องมือที่สามารถวัดความรู้อย่างเห็นผลชัดเจน
เช่น การใช้แบบทดสอบ
***

- 229 -

7) บัณฑิตวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยกับของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ครั้งต่อไปควรนาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการทาแผนปฏิบัตริ าชการ ปี 2560

ตัวบ่งชี้ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารหน่วยงาน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปทาแผนปฏิบตั ิราชการในปี 2560

ตัวบ่งชี้ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
จุดเด่นและแนวทางเสริม
บุคลากรได้รับการพัฒนาทุกคนอย่าง
ต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรทาแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล
2. การสรุปผลการอบรมควรเพิม่ การนาไปใช้ประโยชน์จากการอบรมแต่ละครั้ง

ตัวบ่งชี้ 2.2 การบริการวิชาการแก่สังคม
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรนาผลการประเมินความสาเร็จตามโครงการบริการวิชาการ นาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณา

ตัวบ่งชี้ 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรปรับแผนการจัดการความรูใ้ ห้สอดคล้องกับการเขียนรายงาน
2. ควรสรุปผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และนาเสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา

ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ควรมีระบบ การติดตามการดาเนินงานและการรายงานผลการดาเนินงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาและเป็นลายลักษณ์อักษร
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ตัวบ่งชี้ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
มีการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา
2. มติที่ประชุมในรายงานการประชุมไม่ตรงกันผลการดาเนินการใน SAR ทั้งที่
เป็นเรื่องเดียวกัน

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

ตัวบ่งชี้ 3.1 กระบวนการส่งเสริมคุณภาพการทาวิทยานิพนธ์
จุดเด่นและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรเพิ่มขั้นตอนแนวปฏิบตั ิการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2. ควรบวกค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาไปในค่าเทอม
3. ดาเนินการซื้อโปรแกรม Turn it in

***
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8) สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
1. การติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดควรเป็นปีเดียวกันและการประเมินผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ควรประเมินรอบ 12 เดือน ของ
ปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน
2.ในข้อที่ 5 ควรแสดงข้อมูลการเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประจา
สานักมาพัฒนา และปรับปรุงการดาเนินงานในปี 2560
3. ควรออกแบบระบบกลไกการบริหารจัดการเรื่องของการจัดหารายได้จาก
ทรัพย์สิน
4. การทาแผนปีงบประมาณ 2560 ควรมีกาหนดตัวชี้วัดทีส่ ามารถเชื่อมโยงการ
จัดหารายได้
5. ควรปรับโครงการให้บริการวิชาการ ที่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนใน
ปี 2560

ตัวบ่งชี้ 1.2 ภำวะผู้นำของผู้บริหำรทุกระดับหน่วยงำน
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
1. การแสดงผลการดาเนินงานให้ระบุวัน/เดือน/ ปี ที่มีการตรวจสอบภายใน
2. ผลการดาเนินงานข้อที่ 7 เพิ่มชื่อผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยที่กากับดูแล
ตัวบ่งชี้ 2.1 บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำ
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
-

ตัวบ่งชี้ 2.2 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
-

ตัวบ่งชี้ 2.3 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่สถำบันเรียนรู้
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
สานักฯ มีการสรุปองค์ความรู้ทไี่ ด้จาก
1. ในการกาหนดขั้นตอนการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ควรปรับขั้นตอนเป็น 6
Tacit Knowledge และกลั่นกรองเป็นแนว ขั้นตอน ตามนิยามของการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.
ปฏิบัติที่ดีอย่างเป็นระบบ
2. ควรมีการติดตามการนาองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดไี ปปรับใช้ในการปฏิบัติ
จริง
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ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

ตัวบ่งชี้ 2.5 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
1. ควรมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ โดยกาหนด
หน้าที่ของคณะกรรมการให้ชัดเจนตั้งแต่การวิเคราะห์ความเสี่ยง การกากับให้
มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามให้มีการดาเนินการตามแผนบริหาร
ความเสีย่ ง เป็นต้น ทั้งนี้อาจมีการผนวกคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายในให้เป็นคาสั่งชุดเดียวกันเนือ่ งจากมหาวิทยาลัยได้ผนวกงาน 2 งานนี้ไว้
แล้ว
2. ควรทบทวนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในปีงบประมาณ 2559
ซึ่งสอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.แบบฟอร์อมRM-1 ควรเป็นแบบฟอร์มเดียวกับของมหาวิทยาลัยฯ
4. ควรตรวจสอบความเชื่อมโยงของประเด็นต่างๆ ให้สอดคล้องกัน ตั้งแต่ผล
การประเมินความเสีย่ ง (RM2-1) ที่จะนามาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (RM3)
5. ควรมีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง RM-5 ถึง
RM-7 และนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักฯ และนาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาสานักฯ ไปเป็นประเด็นในการบริหารความเสีย่ งในรอบ
ปีงบประมาณ 2560 ต่อไป
จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
-

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
1. ควรเขียนรายงานผลการดาเนินงานและหลักฐานให้มีความ

สอดคล้องกัน
2. ควรมีการกากับ ติดตามการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
โดยอาจจัดทาเป็นปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
ติดตาม และควบคุมการดาเนินงานได้ง่ายขึ้น
3. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงาน ศูนย์ สานักต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรได้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกบริกำรวิชำกำรในลักษณะจัดหำรำยได้
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุง
***
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