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ส่วนที� 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 
 

  ในปีการศึกษา 2552 สํานกับริการการศึกษาไดป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั*งตวับ่งชี* คุณภาพเพิ-มเติมตาม
ภารกิจของสาขาวิชาเรียบร้อยแลว้ สามารถสรุปผลการประเมินไดด้งัต่อไปนี*  
 

  ตารางสรุปการประเมนิรายตวับ่งชี� (ส.1) 

 องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

 ตัวตั�ง ผลลพัธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

���� = บรรลุ 

ตัวหาร ���� = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที� 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนงาน      

1.1 มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยุทธ์ 
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบ่งชี* เพื-อวดัความสําเร็จของการ
ดาํเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 

7 ขอ้แรก  7 ขอ้แรก � 3.00 

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี*ของการปฏิบตัิงานที-กาํหนด 
(ผลผลิต) 

ร้อยละ 
90 

18 
ร้อยละ 81.82 � 2.00 

22 

       เฉลี�ยคะแนนองค์ประกอบที�  1  (สกอ. 2 ตัวบ่งชี�)      2.50 

        เฉลี�ยคะแนนองค์ประกอบที�  1   (มสธ. 2 ตัวบ่งชี�)     2.50 
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ตารางสรุปการประเมนิรายตวับ่งชี� (ส.1) (ตอ่) 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

 ตัวตั�ง ผลลพัธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

���� = บรรลุ 

ตัวหาร ���� = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที� 2 การเรียนการสอน      

2.12 ร้อละของนกัศึกษาปัจจุบนัและศาญืเก่าที-สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที-ผา่น
มาไดร้ับการประเมินเกียรติคุรยกยองในดา้นวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  
จริยธรรม  กีฬา  สุขภาพ  และวฒันธรรม  และดา้นสิ-งแวดลอ้มใน
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 
90 

22 
ร้อยละ 0.008 � 1.00 

272,574 

2.12.4 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารยแ์ละสิ-ง
สนบัสนุนการเรียนรู้ (ดา้นการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ) 

คะแนน
เฉลี-ย 
3.50 

 
คะแนนเฉลี-ย 

4.28 
� 300 

       เฉลี�ยคะแนนองค์ประกอบที�  1  (สกอ. 2 ตัวบ่งชี�)      1.00 

        เฉลี�ยคะแนนองค์ประกอบที�  1   (มสธ. 2 ตัวบ่งชี�)     2.50 

องค์ประกอบที� 3 กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา      

3.1 มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
8 ขอ้แรก  8 ขอ้แรก � 3.00 

3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาที-ครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
ของบณัฑิตที-พึงประสงค ์

3 ขอ้แรก  4 ขอ้แรก � 300 

       เฉลี�ยคะแนนองค์ประกอบที�  1  (สกอ. 2 ตัวบ่งชี�)      3.00 

        เฉลี�ยคะแนนองค์ประกอบที�  1   (มสธ. 2 ตัวบ่งชี�)     3.00 
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ตารางสรุปการประเมนิรายตวับ่งชี� (ส.1) (ตอ่) 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

 ตัวตั�ง ผลลพัธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

���� = บรรลุ 

ตัวหาร ���� = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที� 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนงาน      

6.1.1          ร้อยละของชมรมที-มีการดาํเนินการต่อเนื-องต่อจาํนวนชมรมทั*งหมด ร้อยละ 
75 

76 
ร้อยละ 100 � 3.00 

76 

       เฉลี�ยคะแนนองค์ประกอบที�  1  (สกอ.   ตัวบ่งชี�)       

        เฉลี�ยคะแนนองค์ประกอบที�  1  (มสธ. 1 ตัวบ่งชี�)     3.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที� 7  การบริหารและจัดการ      

7.2 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุกระดบัของมหาวิทยาลยั (กระบวนการ) 4 ขอ้แรก  4 ขอ้แรก � 3.00 
7.3 มีการพฒันามหาวิทยาลยัสู่องคก์ารเรียนรู้โดยอาศยัผลการประเมินจาก

ภายในและภายนอก(กระบวนการ)                            
4 ขอ้แรก  5 ขอ้แรก � 3.00 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื-อพฒันา และธาํรงรักษา
ไวใ้ห้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (กระบวนการ) 

5 ขอ้แรก  6 ขอ้แรก � 3.00 

7.8 มีการนาํระบบบริหารความเสี-ยงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา 
(กระบวนการ) 

5 ขอ้แรก  5 ขอ้แรก � 3.00 

7.9 ระดบัความสาํเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งชี*และเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่
ระดบับุคคล (ผลผลิต) 

8 ขอ้แรก  8 ขอ้แรก � 3.00 

7.9.2 ร้อยละของบุคลากรประจาํสายสนบัสนุนที-ไดร้ับการพฒันาความรู้และ
ทกัษะในวิชาชีพทั*งในประเทศและต่างประเทศ 

ร้อยละ 
70 

 ร้อยละ 72.72 � 
3.00 

               เฉลี�ยคะแนนองค์ประกอบที� 7  (สกอ. 5 ตัวชี�วดั)     3.00 

               เฉลี�ยคะแนนองค์ประกอบที� 7  (มสธ. 6 ตัวชี�วดั)     3.00 
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ตารางสรุปการประเมนิรายตวับ่งชี� (ส.1) (ตอ่) 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

 ตัวตั�ง ผลลพัธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

���� = บรรลุ 

ตัวหาร ���� = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที� 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ      

9.1 มีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที-เป็นส่วนหนึ-ง 
ของกระบวนการบริหารการศึกษา (กระบวนการ) 

5 ขอ้แรก  7 ขอ้แรก � 3.00 

9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพ 
แก่นกัศึกษา(กระบวนการ)  

5 ขอ้แรก  6 ขอ้แรก � 3.00 

9.3 ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพภายใน (ผลผลิต) 4 ขอ้แรก  5 ขอ้แรก � 3.00 
 เฉลี�ยคะแนนองค์ประกอบที� 9  (สกอ. 3 ตัวชี�วดั)     3.00 

 เฉลี�ยคะแนนองค์ประกอบที� 9  (มสธ. 3 ตัวชี�วดั)     3.00 

 เฉลี�ยคะแนนรวม   (สกอ.  13   ตัวชี�วดั)     2.77 

 เฉลี�ยคะแนนรวม  (มสธ.  66  ตัวชี�วดั)     2.81 

 

    หมายเหตุ การแปลความหมายผลการประเมิน 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.50  หมายถึง  การดาํเนินงานยงัไม่ไดคุ้ณภาพ 
1.51 – 2.00    หมายถึง  การดาํเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช ้
2.01 – 2.50    หมายถึง  การดาํเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดี 
2.51 – 3.00    หมายถึง  การดาํเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก 
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การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 
 

องค์ประกอบที� 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  มีการจดัแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ที-มีความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์  
ของมหาวิทยาลยัสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของหน่วยงาน  โดยให้บุคลากร       
ทุกระดบัมีส่วนร่วมในการจดัทาํ 

2.  มีการจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของแผนปฏิบตัิราชการประจาํปี 

- 

จุดที�ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 

1.  ควรที-จะดาํเนินการใหบ้รรลุตามเป้าหมายทุกตวัชี*วดั 1.1  ควรกาํหนดให้มีวาระการติดตามความคืบหนา้การบรรลุเป้าหมายการ
ดาํเนินงานตามตวัชี* วดัในการประชุมผูบ้ริหารสํานักเพื-อให้สามารถ
มองเห็นภาพการบรรลุเป้าหมายแต่เนิ-น ๆ ของตัวชี* ว ัด  ก่อนการ
ประเมินผลการดาํเนิงาน 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี�ด ี(ถ้ามี) 

- - 
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องค์ประกอบที� 2 การเรียนการสอน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  การสอนของอาจารยแ์ละสื-อสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาที-จัดให้
นกัศึกษามีคุณภาพ 

- 
 

จุดที�ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 

1.  เพิ-มจาํนวนนกัศึกษาที-ไดร้ับประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง 1.1   เสนอมหาวิทยาลยัใหก้ารยกยอ่งนกัศึกษา/บณัฑิต ของมหาวิทยาลยัที-ทาํ
คุณประโยชนต์่อมหาวิทยาลยั  ชุมชน  สงัคม  และประเทศ 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี�ด ี(ถ้ามี) 

- - 
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องค์ประกอบที� 3 การพฒันานิสิต 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  มีกิจกรรมพฒันานกัศึกษากระจายทุกพื*นที-ผา่นชมรมนกัศึกษา 
2.  มีการแนะแนวการศึกษาที-หลากหลายรูปแบบ 

1.1   ควรส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณเพิ-มขึ*นใหเ้พียงพอและหมาะสม
กบัการจดักิจกรรมของชมรมนกัศึกษา 

1.2   ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้ณาจารยท์ี-ปรึกษาประจาํชมรมนกัศึกษา
เดินทางไปร่วมกิจกรรมนกัศึกษาทุกครั* ง 

จุดที�ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 

1.  ควรได้มีการสํารวจความต้องการของนักศึกษาให้ครอบคุลมทุกด้าน       
ตามเกณฑม์าตรฐาน 

1.1   พฒันาแบบสาํรวจใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์
1.2  กําหนดหน่วยงานที-ต้องรับผิดชอบการสํารวจความต้องการของ

นกัศึกษาชั*นปีที- 1  ใหช้ดัเจน 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี�ด ี(ถ้ามี) 

- - 
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องค์ประกอบที� 6 การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  ชมรมนกัศึกษาเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

2.  ชมรมนกัศึกษาเป็นเครือข่ายที-ประจาํอยูใ่นทอ้งถิ-น 76 จงัหวดั  จึงสามารถ
จดัและเขา้ร่วมกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวมันธรรม 

3.  มีการไหวค้รูในการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ทุกปี ๆ ปีละครั* ง 

1.1   มหาวิทยาลยัจดัสรรงบประมาณสนับสนุนให้พอเพียงและเหมาะสม  
เช่น  กรณีไปร่วมกิจกรรมกบัทางจงัหวดั 

 

จุดที�ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 

- - 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี�ด ี(ถ้ามี) 

- 1.1  มีการจัดกิจกรรมการไหว้ครูให้แก่นักศึกษาใหม่เป็นประจําทุกปี          
ในโอกาสที-เขา้รับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  โดยจัดทาํพร้อมกัน    
ทั-วประเทศเป็นประจาํทุกปี 
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องค์ประกอบที� 7. การบริหารและการจดัการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  บุคลากรไดร้ับการพฒันาทกัษะที-จาํเป็นในการปฏิบตัิงานในจาํนวนที-มาก - 

จุดที�ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 

1.  พฒันาศกัยภาพดา้นการบริหารแก่บุคลากรเพื-อเตรียมความพร้อมการเป็น
ผูบ้ริหารของหน่วยงาน 

1.1   พฒันาหลกัสูตรเฉพาะของหน่วยงานเพื-อให้สามารถพฒันาบุคลากร      
ไดต้รงตามความความตอ้งการ 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี�ด ี(ถ้ามี) 

- - 
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องค์ประกอบที� 9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  มีการส่งเสริมให้การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบนัเกี-ยวกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาในส่วนของนกัศึกษา 

1.1   ดําเนินการให้ครอบคลุมทุกพื*นที-   โดยมอบศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.         
ในภูมิภาคต่าง ๆ รับผิดชอบดําเนินการเนื- องจากมีความใกล้ชิด           
กบัเครือข่ายในแต่ละพื*นที- 

จุดที�ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 

- - 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี�ด ี(ถ้ามี) 

- - 
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ภาคผนวก 

  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา สํานักบริการการศึกษา 

� คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของสาํนกับริการการศึกษา 
 �  คณะกรรมอนุกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกับริการการศึกษา 
 �  คณะทาํงานประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกับริการการศึกษา 
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คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของสํานักบริการการศึกษา 

 

� คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของสํานักบริการการศึกษา 
  1.  ผูอ้าํนวยการสาํนกับริการการศึกษา    ประธานคณะกรรมการ 
  2.  รองผูอ้าํนวยการสาํนกับริการการศึกษา   กรรมการ 
  3.  หวัหนา้ฝ่ายแนะแนวการศึกษา    กรรมการ 
  4.  หวัหนา้ศูนยบ์ริการการศึกษาประจาํภูมิภาค   กรรมการ 
  5.  หวัหนา้ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์   กรรมการ 
  6  หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัศึกษา     กรรมการ 
  7.  ผูท้รงคุณวฒุิภายใน 
       7.1)  รองศาสตราจารย ์ดร.สุนนัท ์ สีสงัข ์   กรรมการ 
       7.2)  รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  วธันสุนทร  กรรมการ  
  8.  ผูท้รงคุณวฒุิภายนอก 
       (ผูช้่วยศาสตราจารยว์ิมล  รอดเพช็ร)    กรรมการ   
 9.  เลขานุการสาํนกับริการการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
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 ����  คณะกรรมอนุกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา สํานักบริการการศึกษา 
  1. ผูอ้าํนวยการสาํนกับริการการศึกษา    ประธาน 
  2. รองผูอ้าํนวยการสาํนกับริการการศึกษา   รองประธาน 
  3. เลขานุการสาํนกับริการการศึกษา    กรรมการ 
  4. หวัหนา้ฝ่ายแนะแนวการศึกษา    กรรมการ 
  5. หวัหนา้ศูนยบ์ริการการศึกษาประจาํภูมิภาค   กรรมการ 
  6. หวัหนา้ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์   กรรมการ 
  7. หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัศึกษา     กรรมการ 

8. หวัหนา้งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   กรรมการ 
9. หวัหนา้งานบริการการศึกษา    กรรมการ 
10. หวัหนา้งานบริการการศึกษาประจาํทอ้งถิ-น   กรรมการ 
11. หวัหนา้งานจดัส่งเอกสารการสอนและวสัดุการศึกษา  กรรมการ 
12. หวัหนา้งานไปรษณียม์หาวิทยาลยั    กรรมการ 
13. หวัหนา้งานกิจกรรมนกัศึกษา    กรรมการ 
14. หวัหนา้งานบริหารและพฒันา    กรรมการ 
15. หวัหนา้งานอาํนวยการ     กรรมการ 
16. นางสาวชนิดาภา  ย ั-งยืน     กรรมการ 
17. นางสาวจิตติมา  รักนาค     กรรมการ 
18. นางสาวรุจี  อมฤตย ์     กรรมการ 
19. นางนฤนาถ  เตม็เปี- ยม     กรรมการ 
20. นางสาวอารีย ์ อยูโ่ปร่ง     กรรมการ 
21. นางสาวเพญ็ทิพย ์ เตียวสุวรรณ    กรรมการ 
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22. นายวิรัตน ์ เยน็ประเสริฐ     กรรมการ 
23. นางเพญ็วิภา  ทองชูแสง     กรรมการ 
24. นางสาวทิตยา  วิจิตรวิริยะกลุ    กรรมการ 
25. นางสาวเฉลี-ย  อุปภา     กรรมการ 
26. นายปวริศ  ปิยสมพนัธ์     กรรมการ 
27. นางอรนุช  ชูสกลุ      กรรมการ 
28. นางสุมาลี  สะมะทอง     กรรมการ 
29. นางเนตร์ชนก  ไตรญาณสม    กรรมการ 
30. นางนภสัวรรณ  เพชรคอน     กรรมการ 
31. นายประภาส  ไวยโภคา     กรรมการ 
32. นางสาวลาํเจียก  โนรีวงค ์     กรรมการ 
33. นางอารีรัตน ์ อยูย่อด     กรรมการ 
34. นางสาวอรนุช  กนัสิทธิX      กรรมการและเลขานุการ 
35. นางจริยา  สุวรรณปราโมทย ์    กรรมการและเลขานุการ 
36. นางสาวบุสบง  วงคแ์กว้     กรรมการและเลขานุการ 
37. นางสาวบงกชวรรณ  ขาวแท ้    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 



178 
 

 �  คณะทํางานประกนัคุณภาพการศึกษา สํานักบริการการศึกษา 
 1.   เลขานุการสาํนกับริการการศึกษา    หวัหนา้คณะทาํงาน 
 2.   หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัศึกษา     คณะทาํงาน 
 3.   นางสาวดารณี  พานิช     คณะทาํงาน 
 4.   นางจริยา  สุวรรณปราโมทย ์     คณะทาํงาน 
 5.  นางสาวอรนุช  กนัสิทธิX      คณะทาํงาน 
 6.  นางสาวบุสบง  วงคแ์กว้     เลขานุการและคณะทาํงาน 
 7.  นางสาวบงกชวรรณ  ขาวแท ้     ผูช้่วยเลขานุการและคณะทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


