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ตารางผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย
กาํหนดไว้ 

คะแนนประเมนิ
ปี 2559 

คะแนนประเมนิ  
ปี 2560 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต  
1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 3 คะแนน 2.11 2.01  
1.2  อาจารยป์ระจาํคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 16 2.56 2.97  
1.3  อาจารยป์ระจาํคณะท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 1.91 2.17  
1.4  จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจาํนวน
 อาจารยป์ระจาํ 

5 คะแนน 5.00 5.00  

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 2.00 3.00 ขอ้ท่ีทาํได ้  ขอ้ 1, 3, 6  
1.6  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 2.00 3.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ ขอ้ 1, 2, 3  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 2.60 3.03  
องค์ประกอบที่ 2 : การวจิัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรืองานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 3.00 4.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ 
ขอ้ 2, 3 ,4, 5, 6 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 48,911.65 
บาท/ คน 

2.20 4.56  

2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั 3 คะแนน 1.50 2.73  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 2.33 3.76  

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้ 3.00 3.00 ขอ้ท่ีทาํได ้

 ขอ้ 2, 3 ,4, 6   
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 3.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 4 : การทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 5 ขอ้ 2.00 3.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ 

ขอ้ 1, 3, 6  
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 2.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกาํกบัติดตามผลลพัธ์
 ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 

7 ขอ้ 2.00 2.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ขอ้ 4, 7  

5.2  ระบบกาํกบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 6 ขอ้ 3.00 3.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ ขอ้  1, 2, 3  
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 2.50 2.50  

คะแนนเฉลีย่ (13 ตวับ่งช้ี) 2.48 3.11  

ระดบัคุณภาพ ต้องปรับปรุง พอใช้ 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 

 
องค์ประกอบที ่1 :  การผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) มหาวิทยาลยั คณะ  และหลกัสูตร ยงัขาดการติดตามการรับทราบประเดน็จาก สกอ. ในการ
ปรับปรุงหลกัสูตรโดยเฉพาะการปรับปรุงท่ีมีการเปล่ียนช่ือหลกัสูตร ส่งผลใหน้กัศึกษาไม่สามารถกูเ้งิน 
กยศ. ได ้ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อจาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในอนาคต  

2) ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม ยงัไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร (ตวับ่งช้ีท่ี 1.1) 
จาํนวน 4 หลกัสูตร  ส่งผลให้การกาํกบัมาตรฐานหลกัสูตรในระดบัคณะไม่ผ่าน (ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ขอ้ 6) 
และมีผลต่อการกาํกบัมาตรฐานหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัไม่ผา่นดว้ย 

3) คณาจารยมี์คุณวุฒิและตาํแหน่งทางวิชาการจาํนวนนอ้ย ขาดการสนบัสนุนและการพฒันา
ศักยภาพอย่างเป็นระบบและชัดเจน ทั้ งทางด้านคุณวุฒิ ตาํแหน่งทางวิชาการและการเสริมสร้าง
สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ 

4) คณะยงัขาดระบบกลไกและการวางแผนการใหบ้ริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่งผลให้
การพฒันานกัศึกษาไม่เป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคแ์ละผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว้
ในหลกัสูตร 

5) การให้ขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่ายงัขาดความชดัเจนไม่สะทอ้นผลการ
ดาํเนินการในภาพรวม 

6) การจัดทําแผนพัฒนาและกิจกรรมนักศึกษาย ังขาดความชัดเจนทั้ งด้านการกําหนด
วตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัความสาํเร็จ ทาํใหไ้ม่สามารถสะทอ้นการเสริมสร้างบณัฑิตพึงประสงค ์อีกทั้ง
การประเมินผลสาํเร็จเป็นเพียงการประเมินปัจจยันาํเขา้ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรม ทาํใหไ้ม่สามารถนาํผล
การประเมินมาปรับปรุงแผนและกิจกรรมพฒันานกัศึกษาได ้
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา : 

1) คณะ และหลกัสูตร ควรมีการติดตาม การปรับปรุงหลกัสูตรให ้สกอ. รับทราบ และมีรหสั
หลกัสูตร เพื่อให้นักศึกษาสามารถกูย้ืม กยศ.ได ้รวมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาดา้น
การเงิน นอกจากน้ีควรมีการวิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียของการปรับปรุงหลกัสูตร การรวมสาขาวิชาเป็น
แขนงวิชาและเขตพ้ืนท่ี 
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2) คณะควรให้ความสําคญัและกาํกับติดตามการบริหารหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ ทั้ งใน
ประเด็นของคุณสมบติัของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาปี 2558 อีกทั้งควรให้ความรู้ ความเขา้ใจและการสนับสนุนการบริหารหลกัสูตร 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับนักศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ์

3) คณะ ควรให้ความสําคญักับการพฒันาบุคลากรอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการวางกรอบ
อตัรากาํลงัท่ีสมดุลกับหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในปัจจุบนั มีการกาํหนดนโยบายในการส่งเสริมพฒันา
คณาจารยท่ี์ชดัเจน กาํหนดแผนพฒันาเป็นรายบุคคล (IDP) มาสู่การปฏิบติัในระดบัพื้นท่ีเช่ือมโยงทั้ง
คณะ ตั้งแต่ระดบัหลกัสูตร โดยเฉพาะการศึกษาต่อ การส่งเสริมการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการ โดยให้
ความช่วยเหลือจดัลาํดบัความสาํคญัเป็นรายบุคคล มีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน  

4) คณะควรวางแผนและสร้างระบบและกลไกการให้บริการ โดยอาจตอ้งพิจารณาโครงสร้าง
ของคณะ ศึกษาหาความตอ้งการของการใหบ้ริการของนกัศึกษา มีการวางแผนและดาํเนินการใหบ้ริการ
ท่ีเหมาะสม มีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการในแต่ละดา้น เพื่อนาํผลการประเมินมาปรับปรุง 
พฒันาการให้บริการ และการให้ขอ้มูลแหล่งของหน่วยงานของการให้บริการ เพื่อให้เหมาะสม ตาม
ความคาดหวงัของนักศึกษา การจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
การประกอบอาชีพ 

5) คณะ ควรจัดให้มีการให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่า เพิ่มมากข้ึน โดยอาจมีการ
สาํรวจความตอ้งการ โดยเฉพาะประเด็นความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพการประกอบ
อาชีพของศิษยเ์ก่า 

6) คณะ ควรมีการทบทวนการจดัทาํแผนพฒันานกัศึกษาท่ีเช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั และเขตพื้นท่ี มีการกาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จของแผนและกิจกรรม โดยเนน้ความสาํเร็จ
ดา้นผลลพัธ์ท่ีเกิดกบันกัศึกษา ทั้งทางดา้นบณัฑิตพึงประสงค ์ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อีก
ทั้งมีการประเมินผลสําเร็จตามวตัถุประสงค ์ของแผนและกิจกรรมเพ่ือนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
กิจกรรมและแผนพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจนสามารถเป็นบณัฑิตท่ีสามารถประกอบอาชีพในอนาคต    
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องค์ประกอบที ่2 :  การวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันา : 
 ระบบฐานขอ้มูลเพื่อใช้บริหารจัดการงานวิจัย ยงัไม่ได้นําไปใช้งานอย่างเป็นระบบ และ
งบประมาณท่ีจดัสรรใหง้านวิจยัจากภายในและภายนอกของคณะยงัไม่ชดัเจน 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา : 
 คณะฯ ควรมีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยั จดัสรรงบประมาณเป็นทุนและสนบัสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั มีการพฒันาสมรรถนะและเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจอาจารยแ์ละนกัวิจยั ตลอดจน
มีระบบและกลไกการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจยั แต่ยงัขาดความชดัเจนในเร่ืองของระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจยัท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์นอกจากนั้น 
การรายงานเร่ืองการจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์เป็น
การรายงานเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณ ซ่ึงควรเพ่ิมเติมการรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจาการบริหารจดัการ
ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ ท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนงบประมาณจากคณะฯ 
 
องค์ประกอบที ่3 :  การบริการวชิาการ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 
 คณะฯ มีการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม แต่ยงัขาดความชดัเจนในการจดัทาํแผนการใหบ้ริการฯ 
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ และการนาํผลการประเมินความสําเร็จตามตวับ่งช้ีมา
ปรับปรุงแผนหรือพฒันาการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม นอกจากนั้นผลงานบริการวิชาการท่ีปรากฏใน
รายงานการประเมินตนเอง เป็นผลงานในอดีตท่ีไม่ได้อยู่ในรอบปีการประเมินฯ จึงขอให้คณะฯ 
ปรับปรุงรายงานใหเ้ป็นปัจจุบนัยิง่ข้ึน 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา : 
 คณะอาจกาํหนดชุมชนหรือพื้นท่ีเป้าหมาย และประเดน็การใหบ้ริการท่ีเป็นความเช่ียวชาญของ
คณะฯ โดยอาจารยเ์ป็นผูใ้หบ้ริการหลกั และนกัศึกษามีส่วนร่วมในการใหบ้ริการดว้ย ซ่ึงอาจกาํหนดไว้
เป็นส่วนหน่ึงในแผนการสอน หรือใน มคอ. 3-4 ดว้ย และควรเป็นโครงการท่ีเน้นการใช้ความรู้ใน
สาขาวิชาท่ีเป็นความเช่ียวชาญของคณะฯ เป็นหลกั และผลงานบางช้ินท่ีมีแนวโน้มจะสามารถขอจด
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สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรได ้ก็ไม่ควรท่ีจะรีบเผยแพร่ผลงานเหล่านั้นออกสู่สาธารณะในทนัที ซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อการไม่สามารถขอจดสิทธิบตัรได ้
 
องค์ประกอบที ่4 :  การทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันา : 
 คณะไดมี้การกาํหนดแผนกลยุทธ์ทางดา้นการอนุรักษศิ์ลปะและวฒันธรรมท่ีมีการกาํหนดไว้
ชัดเจน เป็นรูปธรรม  แต่ผูป้ฏิบัติไม่ได้นําแผนกลยุทธ์ด้านอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมมาเป็น                      
ตวักาํหนดการจดัทาํแผนอนุรักษศิ์ลปะและวฒันธรรมประจาํปี และการจดัทาํโครงการดา้นศิลปะและ
วฒันธรรมยงัไม่ได้มีการจัดทาํโครงการท่ีกําหนดเป้าหมายความสําเร็จของโครงการ ทาํให้การ
ดาํเนินงานขาดประสิทธิภาพ 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา : 
 คณะควรนาํตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ไปเป็นตวับ่งช้ีหลกัในการปฏิบติังานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะ
และวฒันธรรม และดําเนินการจัดทาํโครงการด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมท่ีมีตัวบ่งช้ีวดั
ความสําเร็จของโครงการ และมีการกาํกับติดตามการปฏิบติังานของโครงการ หากมีการประเมิน
โครงการแลว้มีปัญหาจะได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อพฒันางานด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมให้มี
คุณภาพได ้
 
องค์ประกอบที ่5 :  การบริหารจัดการ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 
 1) การจดัทาํแผนกลยุทธ์ของคณะมีการจดัทาํแผนกลยุทธ์ 5 ปี แต่ยงัไม่ไดน้าํไปสู่การจดัทาํ
แผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีไม่สามารถนาํไปวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินตามแผน
กลยทุธ์อยา่งถูกตอ้งได ้
 2) การคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตร ทั้งในส่วนของการจดัการเรียนการสอนใน
คณะ กบัการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรในแต่ละพื้นท่ี ตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตรแต่และ
หลกัสูตรไม่เท่ากนั มหาวิทยาลยัไม่ไดแ้ยกพ้ืนท่ีของแต่ละหลกัสูตร ทาํให้คณะไม่สามารถวิเคราะห์
ตวัเลขแต่ละตวัว่ามาจากกิจกรรมใด จะได้นําไปสู่การพิจารณาตน้ทุนของการบริหารจดัการแต่ละ
หลกัสูตรได ้
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 3) บุคลากรของคณะยงัไม่เขา้ใจดา้นการบริหารความเส่ียงและการจดัการความรู้อย่างเป็น
ระบบ ทาํใหก้ารดาํเนินการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้
 4) คณะมีการดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร แต่การดาํเนินการยงัไม่ชดัเจนเพราะอยู่
ในช่วงของการปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ของคณะ และมีปัญหาดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูลในแต่ละเขตพื้นท่ี 
 5) คณะยงัขาดการกาํกบัติดตามหลกัสูตรทุกหลกัสูตรใหมี้คุณภาพ เน่ืองจากยงัขาดการนาํผล
การประเมินทุกหลกัสูตรเสนอกรรมการประจาํคณะ และนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา : 
 1) ควรมีการทบทวนการจดัทาํแผนกลยทุธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัพนัธกิจและบริบทของคณะท่ีนาํมาสู่
การกาํหนดวิสยัทศัน์ ประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์และตวับ่งช้ีในแต่ละระดบั ท่ีสะทอ้นความสาํเร็จ
ของแผน นอกจากน้ีควรมีการกาํกบัติดตามผลการดาํเนินงานและนาํแผนกลยทุธ์ของคณะนาํไปใหค้ณะ
ในเขตพื้นท่ีนาํไปสู่การปฏิบติั และไปบูรณาการกบัเขตพื้นท่ี รวมทั้งมีการกาํกบัติดตามร่วมกนัและ
ดาํเนินการจดัทาํแผนงาน แผนเงิน แผนคน ไปพร้อม ๆ กนั 
 2) คณะวิศวกรรมฯ ควรเขา้ใจวิธีการคาํนวณการคิดตน้ทุนต่อหน่วยของทุกหลกัสูตรในคณะ
และทุกหลกัสูตรของคณะในเขตพ้ืนท่ี นอกจากไดเ้ขา้ใจการคิดตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตรแต่ละ
หลกัสูตรแลว้ ตอ้งพิจารณาตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตร ถา้นาํมาวิเคราะห์ตน้ทุนตามพนัธกิจ 4 ดา้น 
การพฒันานกัศึกษา การพฒันาบุคลากร การบริหารจดัการ และนาํมาวิเคราะห์ความคุม้ค่าของหลกัสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสทางการแข่งขนัเม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัสูตรเดียวกนัในหน่วยงาน
อ่ืน ๆ  
 3) คณะวิศวกรรมฯ ควรสร้างความเขา้ใจให้กบับุคลากรของคณะในการบริหารความเส่ียง 
ตั้งแต่การกาํหนดประเด็นความเส่ียง ว่าเป็นปัญหา การควบคุมภายใน ความเส่ียง และนําขอ้มูลมา
วิเคราะห์โอกาสและความรุนแรงของปัญหา นําขอ้มูลมาบริหารความเส่ียง กาํกับติดตามผลการ
ดาํเนินงานความเส่ียงโดยผูบ้ริหาร และสุดทา้ยตอ้งมีประเดน็ความเส่ียงลดลง 
 4)  คณะวิศวกรรมฯ ควรสร้างความเขา้ใจให้กบับุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ด้านการจดัการความรู้ โดยแบ่งเป็นเร่ือง การเรียนการสอน งานวิจยั งานบริการนักศึกษาของสาย
สนับสนุน โดยให้ผูท่ี้เก่ียวข้องนํา Tacit Knowledge มาปรับเป็น Explicit Knowledge และมีการนํา
กระบวนการจดัทาํ องคค์วามรู้ 7 ขั้นตอนของการจดัการความรู้มาดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและมีการ
แลกเปล่ียนกนัมากพอจนเกิดองคค์วามรู้ใหม่ข้ึน 
 5) คณะวิศวกรรมฯ ควรมีการจดัตั้ งคณะกรรมการกาํกบัติดตามหลกัสูตรท่ีเขม้แข็งเขา้มา
กาํกบัดูแลการดาํเนินการของทุกหลกัสูตร เพื่อช่วยในการแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็น
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รูปธรรม มีการดาํเนินการอย่างเป็นระบบ และมีการดูแลหลกัสูตรในพื้นท่ีให้มีมาตรฐานเดียวกนักบั
หลกัสูตรในส่วนกลาง และหาวิธีการบริหารความเส่ียงของทุกหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ 
 
 
 
ตารางการวเิคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ             

องค์ประกอบคุณภาพ ตวับ่งช้ี 
คะแนนประเมนิเฉลีย่ 

ผลการ
ประเมนิ I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 3.38 3.00 2.01 3.03 พอใช้ 
2. การวจิยั 3 4.56 4.00 2.73 3.76 ด ี
3. การบริการวชิาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
4. การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
5. การบริหารจดัการ 2 - 2.50 - 2.50 ต้องปรับปรุง 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 3.68 3.00 2.37 3.11 พอใช้ 

ผลการประเมนิ ด ี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 

  

 
 
 

  ผลการดาํเนินการของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในภาพรวมพบว่า  ผลการดาํเนินการในภาพรวม 
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.11 อยูใ่นระดบัพอใช ้ขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบพบวา่  องคป์ระกอบ
ท่ี 1 การผลิตบณัฑิต ได้คะแนนเฉล่ีย 3.03 อยู่ในระดับพอใช้  องค์ประกอบท่ี 2 การวิจยั ได้คะแนน
เฉล่ีย 3.76 อยูใ่นระดบัดี  องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้
องคป์ระกอบท่ี 4 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้ องคป์ระกอบ
ท่ี 5 การบริหารจดัการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.50 ตอ้งปรับปรุง  
 เม่ือพิจารณาเชิงระบบ  ปัจจยันาํเขา้ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.68 ผลการประเมินอยู่ในระดบัดี  ดา้น
กระบวนการ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.00 อยู่ในระดับพอใช้ และด้านผลลัพธ์ ได้คะแนนเฉล่ีย 2.37 ต้อง
ปรับปรุง 
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2.60

2.23

3.00

2.00

2.50

3.03

3.76

3.003.00

2.50

1. การผลติบัณฑิต

2. การวจัิย

3. การบริการวชิาการ
4. การทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

5. การบริหารจัดการ

ผลการประเมินปี 2559 ผลการประเมินปี 2560

ตารางเปรียบเทยีบผลการประเมินปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบคุณภาพ ผลการประเมินปี 2559 ผลการประเมินปี 2560 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 2.60 3.03 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 2.23 3.76 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ 3.00 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 2.00 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 2.50 2.50 

คะแนนรวม 2.48 3.11 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 
 1) คณะควรสร้างความเขา้ใจดา้นการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะใหก้บับุคลากรทุกภาค
ส่วน ทั้งในคณะและเขตพื้นท่ี เพื่อมีความเขา้ใจในดา้นการประกนัคุณภาพ และนาํสู่การวางแผนการ
ปฏิบติัใหทุ้กคนปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งมีการติดตามผลลพัธ์เป็นระยะ 
 2) คณะควรเสนอฝ่ายบริหารดา้นการแกปั้ญหาโครงสร้างของเขตพ้ืนท่ี เพราะทาํใหก้ารปฏิบติั
ของคณะมีปัญหา เน่ืองจากการปฏิบติังานของคณะในเขตพ้ืนท่ีไดรั้บงบประมาณจากรองอธิการบดี            
เขตพื้นท่ี แต่การทาํงานเนน้เพื่อตอบสนองการจดัการเรียนการสอนของคณะ จึงส่งผลใหก้ารดาํเนินงาน
ดา้นการจดัการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ และไม่สะทอ้นผลลพัธ์ตามเป้าหมายท่ีคณะกาํหนด 
 3) คณะควรนําผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มาวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินเชิง
เปรียบเทียบในทุกองค์ประกอบ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจาํคณะพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ จัดทาํ
แผนพฒันาตามขอ้เสนอแนะ รวบรวมขอ้มูลเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการประกนัคุณภาพระดบัมหาวิทยาลยั 
เพื่อให้มีการวางแผนจดัสรรงบประมาณ ทรัพยากร อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีคณบดีและรองคณบดีเขตพ้ืนท่ี
ตอ้งประสานงานอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การใช้งบประมาณในการพฒันาคุณภาพ เกิดการบูรณาการ ท่ีสร้าง
ประโยชนใ์หน้กัศึกษาในองคร์วม 
 
 


