
  

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2559 

 

 รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  

1. ผศ.ดร.เพียงจนัทร์   โกญจนาท  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ศริิกลุ  จนัทร์สวา่ง  กรรมการ 
3. อาจารย์นิศากร    จลุรักษา  กรรมการ 
4. อาจารย์ณฐั  เทพหตัถี  กรรมการ 
5. นางพรรนิภา    แดงเลศิ   เลขานกุาร 

 

  ช่ือหน่วยงาน    ฝ่ายวิชาการ   ประกอบด้วย  

 สํานกัหอสมดุ 

 สํานกังานทะเบียน 

 สํานกังานมาตรฐานวิชาการ 

 ศนูย์สนบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน 
 

 วัน / เดอืน / ปี ที่ประเมิน   วนัพธุท่ี 11 ตลุาคม พ.ศ.2560 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
 1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไกท่ีหน่วยงานนัน้ ๆ 
กําหนดทัง้โดยการวิเคราะห์ / เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีใ้นทุกมาตรฐานคุณภาพ 
องค์ประกอบคณุภาพ และตวับง่ชีค้ณุภาพวา่เป็นไปตามเกณฑ์ และได้มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
 2. ให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง อนัจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพฒันา
คณุภาพ ไปสูเ่กณฑ์ และมาตรฐานท่ีตัง้ไว้ 
 3. ให้หน่วยงานทราบจุดเด่น ข้อสังเกต ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงาน เพ่ือเสริมจดุแข็ง และพฒันาข้อสงัเกตของหน่วยงาน เพ่ือการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  
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วิธีการดาํเนินงาน  
1. ศกึษารายงานประจําปี เพ่ือการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของหนว่ยงาน  
2. ศกึษาเอกสารประกอบ 
3. รวบรวมข้อมลู 

3.1 บรรยายสรุปโดย ผศ.ดร.นเรฏฐ์  พนัธราธร   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอภาพรวมของ
การดําเนินงานของหน่วยงานฝ่ายใต้ฝ่ายวิชาการ ซึง่ประกอบด้วย สํานักงานมาตรฐานวิชาการ เป็น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการประสานงานการขอเปิดดําเนินการหลกัสตูร รับรองมาตรฐานหลกัสตูร 
ประเมินคณุภาพการจดัการศกึษาและปรับปรุงหลกัสตูร ระหว่างคณะวิชากบัสํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา นอกจากนีย้ังดําเนินการในการขอตําแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย นักงานทะเบียน  ให้บริการแก่นักศึกษาด้านการลงทะเบียนเรียน เพิ่มถอนวิชา 
ประมวลผลการเรียน ออกใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองการศกึษา ให้การสนบัสนนุการเรียนการ
สอนแก่คณาจารย์ และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปใช้ในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลยั สํานักหอสมุด  สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย การทํานุ บํารุง
ศลิปวฒันธรรมในมหาวิทยาลยัรังสติ โดยมุง่เน้นการแสวงหาทรัพยากรสาร-สนเทศทกุรูปแบบ บริการท่ี
หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้ ใช้ พร้อม ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการให้บริการ และ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน รับผิดชอบเก่ียวกบั
การอบรมเทคนิควิธีให้กบัอาจารย์ เพ่ือพฒันาในด้านการสอนและการทําวิจยั สง่เสริมการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ สนับสนุนให้ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน จัดทําวารสาร
พฒันาการเรียนการสอนเพ่ือเป็นช่องทางสําหรับการเผยแพร่บทความวิจยัและบทความวิชาการ จดัทํา
ระบบติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนกัศึกษาและระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
และพฒันาระบบฐานข้อมลูออนไลน์ด้านการเรียนการสอน การวิจยัและระบบการจดัการความรู้ของ
มหาวิทยาลยัรังสติ 

    

3.2 รายช่ือผู้ให้สมัภาษณ์ 
3.2.1 นางจนัทนา สวุรรณสงิห์ สํานกังานมาตรฐานวิชาการ 
3.2.2 นางภทัรกร จงึตระการ สํานกังานมาตรฐานวิชาการ 
3.2.3 นางสาวจิรพร สอนธรรม สํานกังานมาตรฐานวิชาการ 
3.2.4 นางอุน่จิตต์ ปิตรัิตนวรนาท สํานกังานทะเบียน 
3.2.5 นางสาวสพุตัรา จบับาง  สํานกังานทะเบียน 
3.2.6 นางจิรวรรณ เคราะห์ดี สํานกังานทะเบียน 
3.2.7 นางสาววิลยัพร ภาคบบุผา สํานกังานทะเบียน 
3.2.8 นายพนิิจ เย็นมาก  สํานกังานทะเบียน 
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3.2.9 นายธนธตั สละสนธ์ิ สํานกังานทะเบียน 
3.2.10 นางสาวสปุราณี  หนนุวงษ์ สํานกังานทะเบียน 
3.2.11 นางอไุร  เครือตา  สํานกังานทะเบียน 
3.2.12 นางสมบญุ นาคพรม ศนูย์สนบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน 
3.2.13 นางเบญจพร เกาะแก้ว ศนูย์สนบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน 
3.2.14 นายลขิิต นีรนาทภรีู ศนูย์สนบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน 
3.2.15 นางสาวปนดัดา พึง่บญุ  ศนูย์สนบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน 
3.2.16 นางสาวลมยั ประคอนสี สํานกัหอสมดุ 
3.2.17 นางจรีุรัตน์ เกลีย้งแก้ว สํานกัหอสมดุ 
3.2.18 นางกาญจนา เพ็งคําศรี สํานกัหอสมดุ 
3.2.19 นางธฤษวรรณ เฉลยไกร สํานกัหอสมดุ 

 

3.3 สรุปผลการสมัภาษณ์ภาพรวมของฝ่ายวชิาการ 
3.3.1 มีทศันคตท่ีิดีตอ่มหาวิทยาลยั และผู้บริหารหน่วยงาน มีความรักและผกูพนัในองค์กร 
3.3.2 ผู้บริหารสนบัสนนุให้ศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ เพ่ือพฒันาตนเอง สามารถประยกุต์ใช้

ในการทํางานได้ 
3.3.3 พงึพอใจสวสัดกิารของมหาวิทยาลยัเป็นอยา่งดี 
3.3.4 เสนอให้มหาวิทยาลยัปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบอินทราเน็ต หรือ

อินเทอร์เน็ต ท่ีมีปัญหาบอ่ยครัง้ เป็นอปุสรรคอยา่งมากในการทํางาน  
3.3.5 สํานกังานตา่ง ๆ มีการแบง่ภาระงานชดัเจน  
3.3.6 เสนออตัราทดแทนในตําแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมดุ มีภาระงานมาก และไมเ่พียงพอ 
3.3.7  เสนออตัราใหมช่่วยในฝ่ายประวตัขิองสํานกังานทะเบียน  
3.3.8 สํานักงานทะเบียน ประสบปัญหาในการประสานงาน และความเข้าใจท่ีไม่ตรงกัน

ระหวา่งอาจารย์ นกัศกึษา หรือผู้ปกครองสง่ผลกระทบในการทํางานเป็นอยา่งมาก 
3.3.9 ทุกคนรัก และภูมิใจในองค์กร  ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการทํางาน ทุกคนใน

องค์กรให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี  ช่วยเหลือกันแบบพ่ีน้อง เน่ืองจากคนทํางาน
น้อย เช่นสํานกัหอสมดุ ท่ีมีคนลาออก แต่ไม่มีคนเข้าทดแทน ดงันัน้อาจเกิดการสดดุ
ในการทํางานบ้าง  และงานล้นมือ จงึควร แก้ไข 
 

 
 
 



4 สํานักงานประกันคุณภาพ 

 

สาํนักหอสมุด 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

 จุดเด่น 
   มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการท่ีชัดเจน สอดคล้องกับแนวทางของ
มหาวิทยาลยั สงัคม และประเทศชาต ิ
 
จุดที่ควรพฒันา 
  ไมมี่ 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

 จุดเด่น 
1. มีการนํานวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบตังิานและการให้บริการตามภาระงานหลกัได้อยา่งครบถ้วนและชดัเจน 
2. ภาระงานหลกัมีความชดัเจนและครบคลมุยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั มีหลายโครงการท่ี

สนบัสนนุงานสว่นกลาง ทัง้ด้านงานวิชาการและงานวจิยั 
 
จุดที่ควรพฒันา 
  ควรเพิ่มการประชาสมัพนัธ์ถึงภาระงานหลกัและการเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีใช้ในสํานักหอสมุด
ให้แก่คณาจารย์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ การเข้าถึงข้อมูล และสามารถใช้บริการผ่านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 
 จุดเด่น 

1. มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารและการกําหนดภาระหน้าท่ีของบคุลากรอยา่งชดัเจน 
2. มีการนํากิจกรรม 7 ส มาประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
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จุดที่ควรพฒันา 
 ไมมี่ 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

 จุดเด่น 
  มีการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ โดยเฉพาะการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการ 
ซึง่เป็นภาระงานหลกัของหน่วยงาน 
 
จุดที่ควรพฒันา 
  ควรมีการวิเคราะห์การใช้งบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิในบางหมวดท่ีไม่เป็นไปตามงบประมาณ 
พบวา่บางหมวดมีการใช้ถึง 186% ในขณะท่ีบางหมวดไมไ่ด้ใช้  
 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

 จุดเด่น 
  มีระบบและกลไกของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ีชดัเจน 
 
จุดที่ควรพฒันา 
  ไมมี่ 
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องค์ประกอบ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
จากผู้ประเมนิ 

 
จาํนวน 
ตัวบ่งชี ้

 
(n) 

 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

 (x) 

ความ 
หมาย 

ผลการ
ประเมินจาก 
ผู้ประเมินฯ 

ความ 
หมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ 
    และแผนการดําเนินการ 

2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2. ภาระงานหลกั 8 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

3. การบริหารและการจดัการ 6 4.83 ดีมาก 4.83 ดีมาก 

4. การเงินและงบประมาณ 2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. ระบบ และกลไกการประกนั
คณุภาพ 

2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

รวมองค์ประกอบที่ 1 – 5  17     

คะแนนถ่วงนํา้หนัก 
รวมองค์ประกอบที่ 1-5 

 98.98  98.98  

คะแนนเฉล่ีย 
องค์ประกอบที่ 1- 5 

 4.95 ดีมาก 4.95 ดีมาก 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 

   ผศ.ดร.เพียงจนัทร์        โกญจนาท        บณัฑิตวทิยาลยั 
 
 
 
 
 

ส่วนสรุปผลการประเมิน  ปีการศึกษา 2559 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายใน  
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สาํนักงานทะเบยีน 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

 
ไมมี่ จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนา 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

 จุดเด่น 
   การดําเนินงานในภาระงานหลกัครอบคลมุวตัถปุระสงค์ทกุข้อของหน่วยงาน 
 
จุดที่ควรพฒันา 
 ในปีการศกึษา 2560 ควรนําเสนอภาระงานหลกัตามพนัธกิจ 7 ข้อของหน่วยงาน 
 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

 จุดเด่น 
 1. บุคลารกรของหน่วยงานมีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีรับผิดชอบอย่างแท้จริง สามารถ

ตดัสนิใจ แก้ปัญหาในงานของตนเองได้อยา่งดี 
  2. มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจน  

 
จุดที่ควรพฒันา 
   1. ควรมีการประเมินความพงึพอใจของผู้ รับบริการให้ครบทกุมิติ ทัง้คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
นกัศกึษา  
   2. ควรสนบัสนนุให้บคุลากรได้เข้าร่วมการฝึกอบรม/สมัมนา เพ่ือพฒันาตนเองมากขึน้  
 
 
 
 
 
 
 
 



8 สํานักงานประกันคุณภาพ 

 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

 
 ไมมี่ จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนา 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

 จุดเด่น 
   ผู้บริหารให้ความสําคญักบัการประกนัคณุภาพ และมีการกําหนดผู้ รับผิดชอบงานประกนั
คณุภาพท่ีชดัเจน บคุลากรมีความเข้าใจและให้ความสําคญัในงานประกนัคณุภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 สํานักงานประกันคุณภาพ 

 

    
 

 
องค์ประกอบ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
จากผู้ประเมนิ 

 
จาํนวน 
ตัวบ่งชี ้

 
(n) 

 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

 (x) 

ความ 
หมาย 

ผลการ
ประเมินจาก 
ผู้ประเมินฯ 

ความ 
หมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ 
    และแผนการดําเนินการ 

2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2. ภาระงานหลกั 14 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

3. การบริหารและการจดัการ 7 4.85 ดีมาก 4.85 ดีมาก 

4. การเงินและงบประมาณ 2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. ระบบ และกลไกการประกนั
คณุภาพ 

2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

รวมองค์ประกอบที่ 1 – 5  27     

คะแนนถ่วงนํา้หนัก 
รวมองค์ประกอบที่ 1-5 

 133.95  133.95  

คะแนนเฉล่ีย 
องค์ประกอบที่ 1- 5 

 4.95 ดีมาก 4.95 ดีมาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 
     อาจารย์นิศากร    จลุรักษา   วทิยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 

ส่วนสรุปผลการประเมิน  ปีการศึกษา 2559 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายใน  



10 สํานักงานประกันคุณภาพ 

 

สาํนักงานมาตรฐานวชิาการ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

 จุดเด่น 
   ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนดําเนินการ มีความชดัเจน เป็นรูปธรรม ครอบคลุม 
และสอดคล้องกบัพนัธกิจของหน่วยงาน 
 
จุดที่ควรพฒันา 
  เอกสารเก่ียวกับการเสริมสร้างความตระหนักของบุคลากรในหน่วยงานเก่ียวกับปรัชญา 
ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนดําเนินการ 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

 จุดเด่น 
   ไมมี่ 
 
จุดที่ควรพฒันา 

1. การเขียนแผนพฒันาเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในปีตอ่ไปท่ีช่วยให้เห็นภาพชดัเจนมากขึน้ 
2. เอกสารท่ีแสดงการรายงานผลการดําเนินงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
3. การปรับตวับ่งชีท่ี้ 2.3 ให้ครอบคลมุการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลกัสตูรท่ีดําเนินการใน

ปัจจบุนั นอกเหนือจากการศกึษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลกัสตูรใหม ่
 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

 จุดเด่น 
  ไมมี่ 
 
 



11 สํานักงานประกันคุณภาพ 

 

จุดที่ควรพฒันา 
  เอกสารแสดงการนําผลประเมินระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตดัสนิใจ มาใช้
วางแผนพฒันาเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในปีตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

 
  ไมมี่ จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนา 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

 
 ไมมี่ จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



12 สํานักงานประกันคุณภาพ 

 

    
 

 
องค์ประกอบ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
จากผู้ประเมนิ 

 
จาํนวน 
ตัวบ่งชี ้

 
(n) 

 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

 (x) 

ความ 
หมาย 

ผลการ
ประเมินจาก 
ผู้ประเมินฯ 

ความ 
หมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ 
    และแผนการดําเนินการ 

2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2. ภาระงานหลกั 8 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

3. การบริหารและการจดัการ 6 4.83 ดีมาก 4.83 ดีมาก 

4. การเงินและงบประมาณ 2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. ระบบ และกลไกการประกนั
คณุภาพ 

2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

รวมองค์ประกอบที่ 1 – 5  20     

คะแนนถ่วงนํา้หนัก 
รวมองค์ประกอบที่ 1-5 

 98.98  98.98  

คะแนนเฉล่ีย 
องค์ประกอบที่ 1- 5 

 4.95 ดีมาก 4.95 ดีมาก 

 
ผู้รับผิดชอบ  
  อาจารย์ณฐั    เทพหตัถี  วทิยาลยันวตักรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 

ส่วนสรุปผลการประเมิน  ปีการศึกษา 2559 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายใน  



13 สํานักงานประกันคุณภาพ 

 

ศูนย์สนับสนุนและพฒันาการเรียนการสอน 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 
 

   ไมมี่ จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนา 
 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

 จุดเด่น 
  ไมมี่ 
 
จุดที่ควรพฒันา 

1. การจดัสมัมนาเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน มีโครงการน้อยเพียง 6 โครงการ และมีผู้ เข้าร่วม
น้อยมากประมาณ 50 ท่าน เทียบเป็นร้อยละของอาจารย์ทัง้มหาวิทยาลยั ถือว่าน้อยมาก ควร
ปรับปรุง 

2. แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ พบปัญหาเร่ืองนกัศึกษาไม่เข้าประเมินผล (ไม่ได้เทียบเป็น
ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเข้าการประเมินผลของแต่ละคณะให้ทราบ) จึงควรทํา  และหาวิธีการ
จดัการแก้ไข โดยให้นักศึกษาเข้าใจถึงหน้าท่ีของตนเองต่อการประเมิน รวมถึงการประเมิน
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาด้วย ต้องมีการประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ือง และถกูช่องทาง ให้ทราบ
ถึงผลการประเมิน และไมป่ระเมินฯ 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 
 

  ไมมี่ จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 สํานักงานประกันคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 
 

  ไมมี่ จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนา 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 
 

   ไมมี่ จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15 สํานักงานประกันคุณภาพ 

 

    
 

 
องค์ประกอบ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
จากผู้ประเมนิ 

 
จาํนวน 
ตัวบ่งชี ้

 
(n) 

 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

 (x) 

ความ 
หมาย 

ผลการ
ประเมินจาก 
ผู้ประเมินฯ 

ความ 
หมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ 
    และแผนการดําเนินการ 

2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2. ภาระงานหลกั 8 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

3. การบริหารและการจดัการ 6 4.83 ดีมาก 4.83 ดีมาก 

4. การเงินและงบประมาณ 2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. ระบบ และกลไกการประกนั
คณุภาพ 

2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

รวมองค์ประกอบที่ 1 – 5  17     

คะแนนถ่วงนํา้หนัก 
รวมองค์ประกอบที่ 1-5 

 98.98  98.98  

คะแนนเฉล่ีย 
องค์ประกอบที่ 1- 5 

 4.95 ดีมาก 4.95 ดีมาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 
  ผศ.ดร.ศริิกลุ   จนัทร์สวา่ง วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

ส่วนสรุปผลการประเมิน  ปีการศึกษา 2559 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายใน  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  ฝ่ายวชิาการ   ประจาํปีการศกึษา 2559      

              

หน่วยงาน 

องค์ประกอบคุณภาพ 
รวม 

ความหมาย 
องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 

ตวับง่ชี ้
ผลการ 

ตวับง่ชี ้
ผลการ 

ตวับง่ชี ้
ผลการ 

ตวับง่ชี ้
ผลการ 

ตวับง่ชี ้
ผลการ 

ตวับง่ชี ้
คะแนน 

ประเมิน ประเมิน ประเมิน ประเมิน ประเมิน เฉลี่ย 

สํานกัหอสมดุ 2 5.00 8 5.00 6 4.83 2 5.00 2 5.00 17 4.95 ดีมาก 

สํานกังานทะเบียน 2 5.00 14 5.00 7 4.85 2 5.00 2 5.00 27 4.95 ดีมาก 

สํานกังานมาตรฐานวิชาการ 2 5.00 8 5.00 6 4.83 2 5.00 2 5.00 20 4.95 ดีมาก 

ศนูย์สนบัสนนุและพฒันาการ
เรียนการสอน 

2 5.00 8 5.00 6 4.83 2 5.00 2 5.00 17 4.95 ดีมาก 

ฝ่ายวชิาการ 8 40.00 38 190.00 25 120.89 8 40.00 8 40.00 81 400.95  

เฉลี่ย  5.00  5.00  4.84  5.00  5.00  4.95 ดีมาก 


