
แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวชิาการ 

มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประจาํปีการศึกษา 2549 

 

1.  รายนามคณะผู้ประเมนิคุณภาพภายใน 

 1.  รองศาสตราจารยจ์นัทนา  ทองประยรู  ประธานคณะผูป้ระเมิน 

 2.  รองศาสตราจารย ์ดร.สมจิต  โยธะคง  ผูป้ระเมิน 

 3.  รองศาสตราจารยว์รัญญา  ปุณณวฒัน์  ผูป้ระเมินและเลขานุการ 

 

2.  ช่ือหน่วยงานรับการประเมนิ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 

3.  วนั/เดือน/ปีทีป่ระเมนิ  3-4  ธนัวาคม 2550 

 

4.  วธีิการดําเนินงาน 

 4.1  ศึกษารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 

 4.2  ศึกษาเอกสารหลกัฐานประกอบ 

 4.3  สัมภาษณ์ 

  4.3.1  ผูบ้ริหาร 

  4.3.2  คณาจารย ์

  4.3.3  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

  4.3.4  เจา้หนา้ท่ี 

 4.4  เยีย่มชมสถานท่ี 

  4..4.1  สถานท่ีทาํงาน 

  4.4.2  สภาพแวดลม้ในการทาํงาน 

  4.4.3  เคร่ืองมือและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน 

 

 



สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2549 

วนัทีป่ระเมนิ  3-4  ธันวาคม  2550 

ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี  
 

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

ผลการ

ประเมนิ

ตนเอง

หน่วยงาน 

ผลการ

ประเมนิ

ของ

กรรมการ 

เหตุผลในการตัดสิน จุดแข็งและแนวทางเสริม ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพบัณฑิต      

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 ร้อยละของบณัฑิตระดบั

ปริญญาตรีทีไดง้านทาํและประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2 2 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์ และมีเอกสาร

ประกอบครบ 

  

ตัวบ่งช้ีที ่1.2 ร้อยละของบณัฑิตระดบั

ปริญญาตรีทีไดง้านทาํตรงสาขาท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

2 2 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์ และมีเอกสาร

ประกอบครบ 

  

ตัวบ่งช้ีที ่1.3 ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดรั้บ

เงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ ์ 5 5 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์ และมีเอกสาร

ประกอบครบ 

  

ตัวบ่งช้ีที ่1.4 ระดบัความพึงพอใจของ

นายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิต 5 5 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์ และมีเอกสาร

ประกอบครบ 

  

 



 

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

ผลการ

ประเมนิ

ตนเอง

หน่วยงาน 

ผลการ

ประเมนิ

ของ

กรรมการ 

เหตุผลในการตัดสิน จุดแข็งและแนวทางเสริม ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

ตัวบ่งช้ีที ่1.5 จาํนวนนกัศึกษาหรือศิษย์

เก่าท่ีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง

ในดา้นวชิาการ  วชิาชีพ คุณธรรม

จริยธรรม หรือรางวลัทางวชิาการ หรือ

ดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกกบัคุณภาพบณัฑิต

ในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติใน

รอบ 3 ปีท่ีผา่นมา 

5 5 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์ และมีเอกสาร

ประกอบครบ 

  

ตัวบ่งช้ีที ่1.6 จาํนวนวทิยานิพนธ์ 

และงานวชิาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บ

รางวลัในระดบัชาติหรือนานาชาติ

ภายในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา 

0 0 

  จากขอ้เสนอแนะในตวับ่งช้ีท่ี 1.7 จึง

ควรมีกลไกหรือกระบวนการ

คดัเลือกผลงานท่ีมีประโยชน์/โดด

เด่น เพื่อส่งเขา้ประกวดในระดบัชาติ

หรือนานาชาติต่อไป 

ตัวบ่งช้ีที ่1.7 ร้อยละของบทความจาก

วทิยานิพนธ์ปริญญาโทท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ 

ต่อจาํนวนวทิยานิพนธ์ปริญญาโท

ทั้งหมด 

5 1 

ผลการดาํเนินงานตํ่ากวา่ท่ี

ประเมินตนเอง คะแนน

พฒันาการลดลง และไม่

บรรลุผลตามเป้าหมายของ

สถาบนั 

มีบณัฑิตค่อนขา้งมาก จึงควร

ผลกัดนั/ส่งเสริมใหมี้การส่ง

บทความตีพิมพ/์เผยแพร่มาก

ข้ึน 

จากขอ้เสนอแนะในตวับ่งช้ีท่ี 2.1 

ควรพิจารณาประเด็นท่ีน่าสนใจหรือ

มีความสาํคญัต่อสังคมโดยรวม 

นาํมาเป็นหวัขอ้วทิยานิพนธ์ของ

นกัศึกษาในลกัษณะชุดโครงการ 

ผลประเมินระดับมาตรฐาน 3.63 2.63    



 

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

ผลการ

ประเมนิ

ตนเอง

หน่วยงาน 

ผลการ

ประเมนิ

ของ

กรรมการ 

เหตุผลในการตัดสิน จุดแข็งและแนวทางเสริม ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

มาตรฐานที ่2  

ด้านการวจัิยและงานสร้างสรรค์ 
     

ตัวบ่งช้ีที ่2.1 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและ

งานสร้างสรรคจ์ากภายในมหาวทิยาลยั

ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 5 5 

ผลงานดาํเนินงานไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

คณาจารยมี์ความสามารถใน

การทาํวจิยัและหาเงินทุนทาํ

วจิยั ควรส่งเสริมและสนบัสนุน

ใหมี้การดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ือง 

สนบัสนุนนกัศึกษาระดบับณัฑิต 

ศึกษาทาํวทิยานิพนธ์ท่ีสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของคณาจารย ์เพื่อสร้างองค์

ความรู้ร่วมกนัระหวา่งคณาจารยแ์ละ

นกัศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํ

ท่ีไดรั้บทุนทาํวิจยัหรืองานสร้างสรรค์

จากภายในมหาวทิยาลยัต่อจาํนวน

อาจารยป์ระจาํ 

4 4 

ผลงานดาํเนินงานไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและ

งานสร้างสรรคจ์ากภายนอก

มหาวทิยาลยัต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

4 4 

ผลงานดาํเนินงานไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

  

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํ

ท่ีไดรั้บทุนทาํวิจยัหรืองานสร้างสรรค์

จากภายนอกมหาวทิยาลยัต่อจาํนวน

อาจารยป์ระจาํ 

5 5 

ผลงานดาํเนินงานไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 
  



 

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

ผลการ

ประเมนิ

ตนเอง

หน่วยงาน 

ผลการ

ประเมนิ

ของ

กรรมการ 

เหตุผลในการตัดสิน จุดแข็งและแนวทางเสริม ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

ตัวบ่งช้ีที ่2.5 ร้อยละของงานวจิยัและ

งานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ ์เผยแพร่ ไดรั้บ

การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือ

อนุสิทธิบตัร และ/หรือนาํไปใช้

ประโยชน์ทั้งในระดบัชาติและระดบั

นานาชาติต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

2 3 

ผลงานดาํเนินงานไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

คณาจารยท์าํวจิยัค่อนขา้งมาก

อยูแ่ลว้จึงควรพิจารณาประเด็น

เร่ืองของการนาํไปใชป้ระโยชน์

ใหม้ากยิง่ข้ึน 

  

พิจารณาการจดัประชุมทางวิชาการ

ดา้นเศรษฐศาสตร์ในระดบัชาติหรือ

ระดบันานาชาติ โดยรวบรวม/

คดัเลือกผลงานวจิยั เพื่อนาํเสนอใน

ท่ีประชุมทางวชิาการ รวมถึง การ

ตีพิมพ ์เผยแพร่ ผลงานต่อไป 

ผลประเมินระดับมาตรฐาน 4 4.2    

มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวชิาการ      

ตัวบ่งช้ีที ่3.1 มีระบบและกลไกในการ

บริการทางวชิาการแก่สังคมตาม

เป้าหมายของมหาวทิยาลยั 
4 4 

ผลงานดาํเนินงานไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 ในเอกสาร 3.1 (12) การประเมิน

กิจกรรมของวทิยากรแต่ละคน ควร

นาํเสนอค่าเฉล่ียรวมของทุกๆ ดา้น 

และควรแจง้ผลการประเมินให้

วทิยากรทราบเพื่อนาํขอ้มูลไปพฒันา

ตนเองต่อไป 

 



 

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

ผลการ

ประเมนิ

ตนเอง

หน่วยงาน 

ผลการ

ประเมนิ

ของ

กรรมการ 

เหตุผลในการตัดสิน จุดแข็งและแนวทางเสริม ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 ร้อยละของอาจารยท่ี์เป็นท่ี

ปรึกษาเป็นกรรมการวทิยานิพนธ์

ภายนอกมหาวทิยาลยัเป็นกรรมการ

วชิาการและกรรมการวชิาชีพใน

ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่อ

อาจารยป์ระจาํ 

5 5 

ผลงานดาํเนินงานไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 ควรหาทางเพิ่มโอกาสใหค้ณาจารย์

ไปเป็นกรรมการภายนอก

มหาวทิยาลยัและต่างประเทศมากข้ึน 

เพราะคณาจารยส่์วนใหญ่มีศกัยภาพ

สูง 

ตัวบ่งช้ีที ่3.3 ร้อยละของกิจกรรม/

โครงการบริการวชิาการและวชิาชีพท่ี

ตอบสนองความตอ้งการ และพฒันา

และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อ

จาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

5 5 

ผลงานดาํเนินงานไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

เม่ือเปรียบเทียบจาํนวนกิจกรรม

กบัจาํนวนคณาจารยใ์นรอบปี

การประเมินนบัวา่สูงมาก 

เพราะมีการดาํเนินกิจกรรมถึง 

54 รายการ คณาจารย ์18 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.32 ต่อคน 

 

ตัวบ่งช้ีที ่3.4  มีการนาํความรู้และ

ประสบการณ์จากการบริการวชิาการ 

และวชิาชีพมาใชใ้นการพฒันาการเรียน

การสอนและการวิจยั 

2 2 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

- ควรแสวงหาแนวทางนาํความรู้วจิยั

และพฒันามาใชใ้นการเรียนการ

สอนและการวจิยัใหม้ากข้ึน พร้อม

กบัการปรับผลการประเมินตนเองให้

เป็น 3 

 



 

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

ผลการ

ประเมนิ

ตนเอง

หน่วยงาน 

ผลการ

ประเมนิ

ของ

กรรมการ 

เหตุผลในการตัดสิน จุดแข็งและแนวทางเสริม ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

ตัวบ่งช้ีที ่3.5 จาํนวนแหล่งใหบ้ริการ

วชิาการและวชิาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับ

ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 2 2 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 คณาจารยมี์ศกัยภาพทาํผลงานวจิยั

ในระดบันานาชาติ น่าจะหาแนวทาง

เพิ่มจาํนวนแหล่งใหบ้ริการในระดบั

นานาชาติ พร้อมกบัการปรับผลการ

ประเมินตนเองใหเ้ป็น 3 

ตัวบ่งช้ีที ่3.6 ระดบัความสาํเร็จในการ

บริการวชิาการและวชิาชีพตามพนัธกิจ

ของหน่วยงาน 

2 2 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

  

ตัวบ่งช้ีที ่3.7 รายรับของมหาวทิยาลยั

ในการใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพใน

นามมหาวทิยาลยัต่ออาจารยป์ระจาํ 

5 5 

ผลงานดาํเนินงานไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

  

ผลประเมินระดับมาตรฐาน 3.47 3.47    

 



 

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

ผลการ

ประเมนิ

ตนเอง

หน่วยงาน 

ผลการ

ประเมนิ

ของ

กรรมการ 

เหตุผลในการตัดสิน จุดแข็งและแนวทางเสริม ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

มาตรฐานที ่5 

ด้านการพฒันาสถาบันและบุคลากร 
  

   

ตัวบ่งช้ีที ่5.1 มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์ 5 5 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 - เอกสารรายงานประเมินตนเอง 5.1 

(1) ควรมีตารางสรุปเช่นเดียวกบัปี 

2547 เพื่อใหดู้ง่าย 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 มีกระบวนการพฒันากล

ยทุธ์/แผนดาํเนินงาน/แผนปฏิบติัการ

ประจาํปีและมีการกาํหนดตวับ่งช้ีหลกั

เพื่อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน

ตามแผนใหค้รบทุกภารกิจ 

2 2 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 น่าจะดาํเนินการใหค้รบ 6 ขอ้ได ้

เพียงนาํผลจากขอ้ 1-5  มาปรับปรุง

กลยทุธ์และแผนดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ือง จะสามารถปรับคะแนน

เพิ่มข้ึนเป็น 3 

ตัวบ่งช้ีที ่5.3 มีการกาํหนดแผนกลยทุธ์/

แผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีเช่ือมโยงกบั

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั 

4 4 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

  

ตัวบ่งช้ีที ่5.4 การใชท้รัพยากรภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยัร่วมกนั 4 4 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

  

 



 

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

ผลการ

ประเมนิ

ตนเอง

หน่วยงาน 

ผลการ

ประเมนิ

ของ

กรรมการ 

เหตุผลในการตัดสิน จุดแข็งและแนวทางเสริม ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

ตัวบ่งช้ีที ่5.5 ระดบัคุณภาพของ

คณะกรรมการประจาํสาขาวิชา/สาํนกั/

สถาบนั/ศูนย ์

5 5 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

  

ตัวบ่งช้ีที ่5.6 มีการพฒันาหน่วยงานสู่

องคก์ารเรียนรู้ โดยอาศยัผลการประเมิน

จากภายในและภายนอก 3 3 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 น่าจะมีการจดัทาํเอกสารการจดัการ

ความรู้ในมิติต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์

เป็นรูปเล่ม เพื่อสะดวกต่อการเรียน

การสอนในระดบับณัฑิตศึกษาและ

บุคคลท่ีสนใจ หรือเพื่อจาํหน่าย 

ตัวบ่งช้ีที ่5.7 มีการนาํระบบบริหาร

ความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหาร 3 3 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

  

ตัวบ่งช้ีที ่5.8 ศกัยภาพของระบบ

ฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารการเรียนการ

สอน และการวจิยั 
4 4 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 เอกสาร 5.8 (1) ถา้สามารถหา

ค่าเฉล่ียรวมของนกัศึกษาท่ีสอบผา่น

และไม่ผา่นในทุกวชิาท่ีเปิดสอนใน

ภาค 1 และ2 ของปีการศึกษา 2549 

ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม จะเห็น

ภาพรวมและเป็นประโยชน์มาก 

 



มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

ผลการ

ประเมนิ

ตนเอง

หน่วยงาน 

ผลการ

ประเมนิ

ของ

กรรมการ 

เหตุผลในการตัดสิน จุดแข็งและแนวทางเสริม ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

ตัวบ่งช้ีที ่5.9 ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย

ตามตวับ่งช้ีหลกัของการปฏิบติังานท่ี

กาํหนด 

5 5 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

แผนการปฏิบติังานรวบรวมไว้

ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที ่5.10 ร้อยละของอาจารย์

ประจาํท่ีเขา้ร่วมประชุมวชิาการ และ/

หรือนาํเสนอผลงานวชิาการ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

5 5 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

  

ผลประเมินระดับมาตรฐาน 3.61 3.61    

มาตรฐานที ่6 มาตรฐานด้านการบริหาร

หลกัสูตรและการเรียนการสอน 
  

   

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 มีระบบและกลไกในการ

พฒันาและบริหารหลกัสูตร 

5 5 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 ควรดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ตาม

เกณฑม์าตรฐานทุกขั้นตอน พร้อม

จดัทาํเอกสารและหลกัฐานอยา่งเป็น

รูปธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑ์

มาตรฐานทุกขอ้ 

 



 

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

ผลการ

ประเมนิ

ตนเอง

หน่วยงาน 

ผลการ

ประเมนิ

ของ

กรรมการ 

เหตุผลในการตัดสิน จุดแข็งและแนวทางเสริม ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

ตัวบ่งช้ีที ่6.2 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ี

สนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการ

เรียนการสอนซ่ึงบุคคล องคก์ร และ

ชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 

5 5 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 ควรดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ตาม

เกณฑม์าตรฐานทุกขั้นตอน พร้อม

จดัทาํเอกสารและหลกัฐานอยา่งเป็น

รูปธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑ ์

ตัวบ่งช้ีที ่6.3 ร้อยละของหลกัสูตรท่ีได้

มาตรฐานต่อหลกัสูตรทั้งหมด 5 5 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 ควรดาํเนินการรักษามาตรฐานของ

หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีที ่6.4 กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยเฉพาะการเรียนรู้

จากการปฏิบติัและประสบการณ์จริง 

4 4 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 ควรดาํเนินการตามเกณฑม์าตรฐาน

ใหค้รบทุกขั้นตอน หรืออยา่งนอ้ยก็

เพิ่มจากปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิด

การพฒันายิง่ข้ึนในส่วนของ

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั พร้อมจดัทาํเอกสารและ

หลกัฐานประกอบอยา่งเป็นธรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานทุกขอ้ 

 



 

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

ผลการ

ประเมนิ

ตนเอง

หน่วยงาน 

ผลการ

ประเมนิ

ของ

กรรมการ 

เหตุผลในการตัดสิน จุดแข็งและแนวทางเสริม ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

ตัวบ่งช้ีที ่6.5 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํ

ท่ีมีวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

อาจารยป์ระจาํ 

4 4 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 ควรส่งเสริมให้อาจารยป์ระจาํศึกษา

ต่อระดบัปริญญาเอกในจาํนวนท่ี

เพิ่มข้ึน 

ตัวบ่งช้ีที ่6.6 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํ

ท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 5 5 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 ควรส่งเสริมให้อาจารยป์ระจาํทาํ

ผลงานเพื่อยกระดบัตาํแหน่งทาง

วชิาการใหสู้งข้ึน 

ตัวบ่งช้ีที ่6.7 มีระบบและกลไก

สนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจาํทาํการวจิยั

เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

5 5 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 ควรสนบัสนุนให้อาจารยป์ระจาํทาํ

การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน

เพิ่มข้ึน 

ตัวบ่งช้ีที ่6.8 การปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์

(Professional Ethics) 

2 2 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 ควรดาํเนินการตามเกณฑม์าตรฐาน

ใหค้รบทุกขอ้ หรือปฏิบติัมากข้ึน

จากปีท่ีผา่นมา 

ตัวบ่งช้ีที ่6.9 ระดบัความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนทางไกล

ของคณาจารยป์ระจาํสาขาวชิา   

(ระดบัปริญญาตรี) 

5 5 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 ควรรักษาระดบัมาตรฐานอยา่ง

ต่อเน่ืองและประเมินระดบัความพึง

พอใจของนกัศึกษา (ระดบัปริญญา

ตรี) อยา่งสมํ่าเสมอ 

 



 

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

ผลการ

ประเมนิ

ตนเอง

หน่วยงาน 

ผลการ

ประเมนิ

ของ

กรรมการ 

เหตุผลในการตัดสิน จุดแข็งและแนวทางเสริม ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

ตัวบ่งช้ีที ่6.10 ระดบัความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนทางไกล

ของคณาจารยป์ระจาํสาขาวชิา  (ระดบั

บณัฑิตศึกษา) 

5 5 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 ควรรักษาระดบัมาตรฐานอยา่ง

ต่อเน่ืองและประเมินระดบัความพึง

พอใจของนกัศึกษา (ระดบั

บณัฑิตศึกษา) อยา่งสมํ่าเสมอ 

ตัวบ่งช้ีที ่6.11 มีการจดับริการแก่

นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
2 2 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 ควรดาํเนินการจดับริการแก่นกัศึกษา

และศิษยเ์ก่าตามเกณฑม์าตรฐาน

อยา่งต่อเน่ืองใหค้รบทุกขอ้ หรือ

มากกวา่ปีท่ีผา่นมา 

ตัวบ่งช้ีที ่6.12 การเสริมความรู้และ

ทกัษะของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใน

ระบบทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพ 2 4 

ผลการดาํเนินงานมีค่าสูงกวา่

ระดบัท่ีสาขาวชิาประเมิน 

 ควรดาํเนินการตามเกณฑม์าตรฐาน

ใหค้รบทุกขอ้ โดยนาํผลการประเมิน

ไปใชใ้นการปรับปรุงกิจกรรมเสริม

ความรู้และทกัษะใหแ้ก่นกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี 

ตัวบ่งช้ีที ่6.13 การเสริมความรู้และ

ทกัษะของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

ในระบบทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพ 2 4 

ผลการดาํเนินงานมีค่าสูงกวา่

ระดบัท่ีสาขาวชิาประเมิน 

 ควรดาํเนินการตามเกณฑม์าตรฐาน

ใหค้รบทุกขอ้ โดยนาํผลการประเมิน

ไปใชใ้นการปรับปรุงกิจกรรมเสริม

ความรู้และทกัษะใหแ้ก่นกัศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา 



 

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

ผลการ

ประเมนิ

ตนเอง

หน่วยงาน 

ผลการ

ประเมนิ

ของ

กรรมการ 

เหตุผลในการตัดสิน จุดแข็งและแนวทางเสริม ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

ตัวบ่งช้ีที ่6.14 มีการส่งเสริมกิจกรรม

นกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบั

คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

5 2 

ผลการดาํเนินงานมีค่าตํ่ากวา่

ระดบัท่ีสาขาวชิาประเมิน 

โดยขาดการส่งเสริมกิจกรรม 

5 ประเภทในชมรมนกัศึกษา

ตามท่ีระบุไวใ้นเกณฑ์

มาตรฐาน 

 ควรเพิ่มการดาํเนินงานเพื่อส่งเสริม

กิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและ

สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของ

บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ตามท่ีระบุไว้

ในเกณฑม์าตรฐาน อยา่งต่อเน่ือง

และครบถว้นหรือมากกวา่การ

ดาํเนินงานในปีท่ีผา่นมา 

ผลประเมินระดับมาตรฐาน 4.01 4.07    

มาตรฐานที ่7 มาตรฐานด้านระบบการ

ประกนัคุณภาพ 
  

   

ตัวบ่งช้ีที ่7.1 มีระบบและกลไกในการ

ประกนัคุณภาพภายในท่ีก่อใหเ้กิดการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4 5 

ผลการดาํเนินงานมีค่าสูงกวา่

ระดบัท่ีสาขาวชิาประเมิน 

 ควรดาํเนินการตามเกณฑม์าตรฐาน

ใหค้รบถว้น โดยสร้างระบบส่งเสริม

เครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพ

การศึกษาระหวา่งหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 



 

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

ผลการ

ประเมนิ

ตนเอง

หน่วยงาน 

ผลการ

ประเมนิ

ของ

กรรมการ 

เหตุผลในการตัดสิน จุดแข็งและแนวทางเสริม ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

ตัวบ่งช้ีที ่7.2 ประสิทธิผลของการ

ประกนัคุณภาพภายใน 

4 3 

ผลการดาํเนินงานมีค่าตํ่ากวา่

ระดบัท่ีสาขาวชิาประเมิน 

โดยขาดการรายงานผลการ

ประกนัคุณภาพภายในต่อ

สาธารณสุข ตามท่ีระบุไวใ้น

เกณฑม์าตรฐาน แมมี้การนาํ

ผลการดาํเนินงานไปใชใ้น

การปรับปรุงก็ตาม 

 ควรรายงานผลการประกนัคุณภาพ

ภายในต่อสาธารณชน ตามท่ีระบุไว้

ในเกณฑม์าตรฐาน และดาํเนินงาน

ตามเกณฑอ์ยา่งต่อเน่ืองใหค้รบทุก

ขอ้ หรือมากกวา่ปีท่ีผา่นมา 

ตัวบ่งช้ีที ่7.3 มีระบบและกลไกการให้

ความรู้และทกัษะดา้นการประกนั

คุณภาพแก่นกัศึกษา 

4 4 

ผลการดาํเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ ์และมีเอกสารประกอบ

ครบ 

 ควรเพิ่มการดาํเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานใหค้รบทุกขอ้ หรือเพิ่มข้ึน

จากการดาํเนินงานในปีท่ีผา่นมา 

ผลประเมินระดับมาตรฐาน 4.00 4.00    

สรุปคะแนน 

ผลประเมินคุณภาพฯ 
3.76 3.58 

   

 



 

6.  ข้อเสนอแนะเพิม่เติมของคณะผู้ประเมินในภาพรวม 

 

1. ควรจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานใหค้รบถว้น  เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง  และเป็นหมวดหมู่ 

2. ควรเขียนคาํอธิบายเปรียบเทียบใหช้ดัเจน  และสอดคลอ้งกบัลกัษณะของตวับ่งช้ี 

3. ควรคาํนวณจาํนวนเงินทุนวจิยัเฉพาะส่วนท่ีคณาจารยข์องสาขาวชิาไดรั้บเท่านั้น 

4. ควรจดัประชุมทางวชิาการในระดบัชาติหรือนานาชาติ  เน่ืองจากคณาจารยมี์ศกัยภาพท่ีจะ

ดาํเนินการได ้

5. ควรจดัทาํเอกสารเก่ียวกบัการจดัการความรู้เป็นรูปเล่ม  เพื่อจดัจาํหน่าย 

6. ควรสรุปขอ้มูลสถิติต่างๆ เป็นภาพรวมของสาขาวชิา 

7. ควรจดัทาํตารางสรุปผลการประเมินตนเองในแต่ละรายมาตรฐาน เพื่อความสะดวกในการ

ตรวจสอบ 

 

 

 

(ลงนาม)              จนัทนา  ทองประยรู            ประธานคณะผูป้ระเมิน 

            (รองศาสตราจารยจ์นัทนา  ทองประยรู) 

 

 

(ลงนาม)                  สมจิต  โยธะคง               ผูป้ระเมิน 

             (รองศาสตราจารย ์ดร.สมจิต  โยธะคง) 

 

 

(ลงนาม)             วรัญญา  ปุณณวฒัน์             ผูป้ระเมินและเลขานุการ 

            (รองศาสตราจารยว์รัญญา  ปุณณวฒัน์) 


