
 

รายงานผลการวิเคราะห์รายรับ ต้นทนุ และจุดคุ้มทนุในการจัดการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 
 
 

เสนอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 



ค าน า 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
ที่ท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา หลักสูตรต่างๆ จ านวน 13 หลักสูตร ได้แก่ วท.บ. จ านวน 11 
หลักสูตร คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยี  สารสนเทศ ฟิสิกส์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติประยุกต์ สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  จ านวน 1 หลักสูตร คือ 
สาธารณสุขศาสตร์ และ ศศ.บ. จ านวน 1 หลักสูตร คือ คหกรรมศาสตร์ คณะผู้จัดท ารายงานได้สรุปภาพรวม
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตร  ภาพรวมต้นทุนต่อหน่วยจ าแนกหลักสูตร ตลอดจน
รายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการ  สอน 4 มิติ ของแต่ละหลักสูตร คณะผู้จัดท าหวังว่า
รายงานผลการวิเคราะห์รายรับ ต้นทุน และจุดคุ้มทุนในการจัดการศึกษา ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารคณะทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  รวมทั้งเป็นรูปแบบที่จะใช้วิเคราะห์ทาง
การเงินด้านอ่ืนๆ ต่อไป หากมีข้อบกพร่องต่างๆ ก็ยินดีรับฟัง ค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษาเพ่ือประโยชน์
ในการปรับปรุงงานต่อๆ ไป คณะผู้จัดท า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

คณะผู้จัดท า 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



งบประมาณแผ่นดิน ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/
นศ.1คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)         14,703,131         16,465 3,457,646             3,872 18,160,777                  20,337    57,582,777     64,482 3,502,535       3,922 61,085,312           68,405 

 - เงินเดือน 2,276,122                   2,549             -   2,276,122                      2,549 13,554,600       15,179         -   13,554,600           15,179 
 - ค่าจ้างประจ า 647,102                        725             -   647,102                          725           -           -               -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว               -   1,331,529             1,491 1,331,529                      1,491           -   2,948,535       3,302 2,948,535             3,302 
 - พนักงานราชการ 768,645                        861             -   768,645                          861 284,400               318         -   284,400                   318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย 11,011,262                12,331 2,013,455             2,255 13,024,717                  14,585 43,743,777       48,985         -   43,743,777           48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ               -   112,661                  126 112,661                          126           -   554,000            620 554,000                   620 

              -               -   -                                  -             -           -               -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ 18,875,522                21,137             -   18,875,522                  21,137           -           -               -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 2,186,603                   2,449 1,145,683             1,283 3,332,286                      3,732           -           -               -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท 232,102                        260 16,443                     18 248,545                          278 9,091,520        10,181         -   9,091,520            10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่               -               -   -                                  -             -           -               -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา               -   294,836                  330 294,836                          330 1,106,595          1,239 1,274,615       1,427 2,381,210             2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา               -               -   -                                  -   1,780,205          1,994 45,000               50 1,825,205             2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ               -               -   -                                  -             -           -               -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา 1,959,172                   2,194 3,641,987             4,078 5,601,159                      6,272           -   1,216,590       1,362 1,216,590             1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย               -   27,485                     31 27,485                              31           -           -               -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา               -               -   -                                  -             -   90,000              101 90,000                    101 
12 วิจัย               -   92,242                    103 92,242                            103           -   680,000            761 680,000                   761 
13 บริการวิชาการ 1,472,732                   1,649 31,608                     35 1,504,340                      1,685 3,074,300          3,443 987,600         1,106 4,061,900             4,549 

        39,429,262     44,153.71       8,707,929        9,751 48,137,191                  53,905    72,635,397     81,339 7,796,340       8,731 80,431,737           90,069 
จ านวนนักศึกษา 893                 คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/นศ.
1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายรวม/
นศ.1คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)       1,037,287          16,465 3,457,646             3,872 4,494,933                 20,337    4,062,391     64,482   247,099       3,922 4,309,490         68,405 

 - เงินเดือน          160,577           2,549              -   160,577                    2,549      956,260     15,179           -              -   956,260            15,179 
 - ค่าจ้างประจ า           45,652              725              -   45,652                         725              -             -             -              -   -                        -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว                 -                  -   1,331,529             1,491 1,331,529                  1,491              -             -     208,015       3,302 208,015             3,302 
 - พนักงานราชการ           54,227              861              -   54,227                         861        20,064         318           -              -   20,064                 318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย          776,830          12,331 2,013,455             2,255 2,790,285                 14,585    3,086,067     48,985           -              -   3,086,067         48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                 -                  -   112,661                  126 112,661                       126              -             -       39,084          620 39,084                 620 

                -                  -                -   -                               -                -             -             -              -   -                        -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ       1,331,644          21,137              -   1,331,644                 21,137              -             -             -              -   -                        -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค          154,262           2,449 1,145,683             1,283 1,299,945                  3,732              -             -             -              -   -                        -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท           16,374              260 16,443                     18 32,817                         278      641,395     10,181           -              -   641,395            10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                 -                  -                -   -                               -                -             -             -              -   -                        -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                 -                  -   294,836                  330 294,836                       330        78,069       1,239     89,922       1,427 167,991             2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                 -                  -                -   -                               -        125,591       1,994       3,175           50 128,766             2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                 -                  -                -   -                               -                -             -             -              -   -                        -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา          138,217           2,194 3,641,987             4,078 3,780,204                  6,272              -             -       85,829       1,362 85,829              1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                 -                  -   27,485                     31 27,485                          31              -             -             -              -   -                        -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                 -                  -                -   -                               -                -             -         6,349          101 6,349                   101 
12 วิจัย                 -                  -   92,242                    103 92,242                         103              -             -       47,973          761 47,973                 761 
13 บริการวิชาการ          103,899           1,649 31,608                     35 135,507                    1,685      216,888       3,443     69,674       1,106 286,562             4,549 

      2,781,684          44,154 8,707,929          138,221 11,489,613             182,375    5,124,334     81,339 550,022        8,731 5,674,355         90,069 
จ านวนนักศึกษา 63                คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณแผ่นดิน ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/นศ.1คน งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)                 98,789                16,465 3,457,646                             3,872 3,556,435                           20,337    386,894     64,482     23,533       3,922 410,428         68,405 

 - เงินเดือน                 15,293                  2,549                         -   15,293                                 2,549      91,072     15,179           -              -   91,072           15,179 
 - ค่าจ้างประจ า                  4,348                    725                         -   4,348                                     725            -             -             -              -   -                      -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว                       -                        -   1,331,529                             1,491 1,331,529                             1,491            -             -       19,811       3,302 19,811            3,302 
 - พนักงานราชการ                  5,164                    861                         -   5,164                                     861        1,911         318           -              -   1,911                 318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย                 73,984                12,331 2,013,455                             2,255 2,087,439                           14,585    293,911     48,985           -              -   293,911         48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                       -                        -   112,661                                 126 112,661                                  126            -             -         3,722          620 3,722                 620 

                      -                        -                           -   -                                          -              -             -             -              -   -                      -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ               126,823                21,137                         -   126,823                              21,137            -             -             -              -   -                      -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                 14,692                  2,449 1,145,683                             1,283 1,160,375                             3,732            -             -             -              -   -                      -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                  1,559                    260 16,443                                     18 18,002                                   278      61,085     10,181           -              -   61,085           10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                       -                        -                           -   -                                          -              -             -             -              -   -                      -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                       -                        -   294,836                                 330 294,836                                  330        7,435       1,239       8,564       1,427 15,999            2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                       -                        -                           -   -                                          -        11,961       1,994         302           50 12,263            2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                       -                        -                           -   -                                          -              -             -             -              -   -                      -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                 13,164                  2,194 3,641,987                             4,078 3,655,151                             6,272            -             -         8,174       1,362 8,174              1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                       -                        -   27,485                                     31 27,485                                     31            -             -             -              -   -                      -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                       -                        -                           -   -                                          -              -             -           605          101 605                   101 
12 วิจัย                       -                        -   92,242                                   103 92,242                                   103            -             -         4,569          761 4,569                 761 
13 บริการวิชาการ                  9,895                  1,649 31,608                                     35 41,503                                 1,685      20,656       3,443       6,636       1,106 27,292            4,549 

              264,922                44,154 8,707,929                       1,451,322 8,972,851                       1,495,475    488,032     81,339 52,383          8,731 540,415         90,069 
จ านวนนักศึกษา 6                       คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายรวม/
นศ.1คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)        428,087       16,465 3,457,646            3,872 3,885,733                 20,337     1,676,542     64,482   101,978       3,922 1,778,520         68,405 

 - เงินเดือน         66,270         2,549               -   66,270                       2,549        394,647     15,179           -              -   394,647           15,179 
 - ค่าจ้างประจ า         18,841           725               -   18,841                         725               -             -             -              -   -                        -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว               -               -   1,331,529            1,491 1,331,529                   1,491               -             -       85,848       3,302 85,848              3,302 
 - พนักงานราชการ         22,379           861               -   22,379                         861           8,280         318           -              -   8,280                   318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย        320,597       12,331 2,013,455            2,255 2,334,052                 14,585     1,273,615     48,985           -              -   1,273,615         48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ               -               -   112,661                 126 112,661                       126               -             -       16,130          620 16,130                 620 

              -               -                 -   -                               -                 -             -             -              -   -                        -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ        549,567       21,137               -   549,567                   21,137               -             -             -              -   -                        -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค         63,664         2,449 1,145,683            1,283 1,209,347                   3,732               -             -             -              -   -                        -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท           6,758           260 16,443                    18 23,201                         278        264,703     10,181           -              -   264,703           10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่               -               -                 -   -                               -                 -             -             -              -   -                        -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา               -               -   294,836                 330 294,836                       330         32,219       1,239     37,111       1,427 69,330              2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา               -               -                 -   -                               -           51,831       1,994       1,310           50 53,141              2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ               -               -                 -   -                               -                 -             -             -              -   -                        -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา         57,042         2,194 3,641,987            4,078 3,699,029                   6,272               -             -       35,421       1,362 35,421              1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย               -               -   27,485                    31 27,485                           31               -             -             -              -   -                        -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา               -               -                 -   -                               -                 -             -         2,620          101 2,620                   101 
12 วิจัย               -               -   92,242                   103 92,242                         103               -             -       19,798          761 19,798                 761 
13 บริการวิชาการ         42,879         1,649 31,608                    35 74,487                       1,685         89,509       3,443     28,754       1,106 118,264            4,549 

    1,147,996       44,154 8,707,929         334,920 9,855,925                379,074     2,114,804     81,339 226,993        8,731 2,341,797         90,069 
จ านวนนักศึกษา 26              คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณแผ่นดิน ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/นศ.1คน งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)               131,719                16,465 3,457,646                             3,872 3,589,365                           20,337    515,859     64,482     31,378       3,922 547,237         68,405 

 - เงินเดือน                 20,391                  2,549                         -   20,391                                 2,549    121,430     15,179           -              -   121,430         15,179 
 - ค่าจ้างประจ า                  5,797                    725                         -   5,797                                     725            -             -             -              -   -                      -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว                       -                        -   1,331,529                             1,491 1,331,529                             1,491            -             -       26,415       3,302 26,415            3,302 
 - พนักงานราชการ                  6,886                    861                         -   6,886                                     861        2,548         318           -              -   2,548                 318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย                 98,645                12,331 2,013,455                             2,255 2,112,100                           14,585    391,882     48,985           -              -   391,882         48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                       -                        -   112,661                                 126 112,661                                  126            -             -         4,963          620 4,963                 620 

                      -                        -                           -   -                                          -              -             -             -              -   -                      -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ               169,098                21,137                         -   169,098                              21,137            -             -             -              -   -                      -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                 19,589                  2,449 1,145,683                             1,283 1,165,272                             3,732            -             -             -              -   -                      -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                  2,079                    260 16,443                                     18 18,522                                   278      81,447     10,181           -              -   81,447           10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                       -                        -                           -   -                                          -              -             -             -              -   -                      -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                       -                        -   294,836                                 330 294,836                                  330        9,914       1,239     11,419       1,427 21,332            2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                       -                        -                           -   -                                          -        15,948       1,994         403           50 16,351            2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                       -                        -                           -   -                                          -              -             -             -              -   -                      -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                 17,551                  2,194 3,641,987                             4,078 3,659,538                             6,272            -             -       10,899       1,362 10,899            1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                       -                        -   27,485                                     31 27,485                                     31            -             -             -              -   -                      -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                       -                        -                           -   -                                          -              -             -           806          101 806                   101 
12 วิจัย                       -                        -   92,242                                   103 92,242                                   103            -             -         6,092          761 6,092                 761 
13 บริการวิชาการ                 13,194                  1,649 31,608                                     35 44,802                                 1,685      27,541       3,443       8,847       1,106 36,389            4,549 

              353,230                44,154 8,707,929                       1,088,491 9,061,159                       1,132,645    650,709     81,339 69,844          8,731 720,553         90,069 
จ านวนนักศึกษา 8                       คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายรวม/
นศ.1คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)        1,103,146        16,465 3,457,646             3,872 4,560,792              20,337    4,320,320     64,482   262,788       3,922 4,583,109         68,405 

 - เงินเดือน          170,773          2,549               -   170,773                  2,549    1,016,974     15,179           -              -   1,016,974         15,179 
 - ค่าจ้างประจ า            48,551            725               -   48,551                      725              -             -             -              -   -                        -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว                  -                -   1,331,529             1,491 1,331,529                1,491              -             -     221,223       3,302 221,223             3,302 
 - พนักงานราชการ            57,670            861               -   57,670                      861        21,338         318           -              -   21,338                 318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย          826,153        12,331 2,013,455             2,255 2,839,608              14,585    3,282,008     48,985           -              -   3,282,008         48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                  -                -   112,661                  126 112,661                    126              -             -       41,566          620 41,566                 620 

                 -                -                 -   -                             -                -             -             -              -   -                        -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ        1,416,193        21,137               -   1,416,193              21,137              -             -             -              -   -                        -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค          164,056          2,449 1,145,683             1,283 1,309,739                3,732              -             -             -              -   -                        -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท            17,414            260 16,443                     18 33,857                      278       682,119     10,181           -              -   682,119            10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                  -                -                 -   -                             -                -             -             -              -   -                        -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                  -                -   294,836                  330 294,836                    330        83,026       1,239     95,632       1,427 178,657             2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                  -                -                 -   -                             -         133,565       1,994       3,376           50 136,941             2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                  -                -                 -   -                             -                -             -             -              -   -                        -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา          146,993          2,194 3,641,987             4,078 3,788,980                6,272              -             -       91,278       1,362 91,278              1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                  -                -   27,485                     31 27,485                        31              -             -             -              -   -                        -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                  -                -                 -   -                             -                -             -         6,753          101 6,753                   101 
12 วิจัย                  -                -   92,242                    103 92,242                      103              -             -       51,019          761 51,019                 761 
13 บริการวิชาการ          110,496          1,649 31,608                     35 142,104                  1,685       230,659       3,443     74,098       1,106 304,756             4,549 

       2,958,298        44,154 8,707,929          129,969 11,666,227           174,123    5,449,688     81,339 584,944        8,731 6,034,632         90,069 
จ านวนนักศึกษา 67                คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณแผ่นดิน ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/
นศ.1คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)               279,903                16,465 3,457,646                             3,872 3,737,549                     20,337      1,096,201     64,482     66,678       3,922 1,162,878         68,405 

 - เงินเดือน                 43,330                  2,549                         -   43,330                           2,549        258,038     15,179           -              -   258,038           15,179 
 - ค่าจ้างประจ า                 12,319                    725                         -   12,319                             725                -             -             -              -   -                        -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว                       -                        -   1,331,529                             1,491 1,331,529                       1,491                -             -       56,131       3,302 56,131              3,302 
 - พนักงานราชการ                 14,633                    861                         -   14,633                             861           5,414         318           -              -   5,414                   318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย               209,621                12,331 2,013,455                             2,255 2,223,076                     14,585        832,748     48,985           -              -   832,748           48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                       -                        -   112,661                                 126 112,661                            126                -             -       10,546          620 10,546                 620 

                      -                        -                           -   -                                    -                  -             -             -              -   -                        -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ               359,332                21,137                         -   359,332                        21,137                -             -             -              -   -                        -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                 41,626                  2,449 1,145,683                             1,283 1,187,309                       3,732                -             -             -              -   -                        -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                  4,419                    260 16,443                                     18 20,862                             278        173,075     10,181           -              -   173,075           10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                       -                        -                           -   -                                    -                  -             -             -              -   -                        -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                       -                        -   294,836                                 330 294,836                            330          21,066       1,239     24,265       1,427 45,331              2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                       -                        -                           -   -                                    -            33,890       1,994         857           50 34,746              2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                       -                        -                           -   -                                    -                  -             -             -              -   -                        -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                 37,297                  2,194 3,641,987                             4,078 3,679,284                       6,272                -             -       23,160       1,362 23,160              1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                       -                        -   27,485                                     31 27,485                               31                -             -             -              -   -                        -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                       -                        -                           -   -                                    -                  -             -         1,713          101 1,713                   101 
12 วิจัย                       -                        -   92,242                                   103 92,242                             103                -             -       12,945          761 12,945                 761 
13 บริการวิชาการ                 28,036                  1,649 31,608                                     35 59,644                           1,685          58,525       3,443     18,801       1,106 77,326              4,549 

              750,613                44,154 8,707,929                         512,231 9,458,542                    556,385      1,382,757     81,339 148,419        8,731 1,531,175         90,069 
จ านวนนักศึกษา 17                     คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ/
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณแผ่นดิน ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/นศ.1คน งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)               823,244                16,465 3,457,646                             3,872 4,280,890                           20,337     3,224,120     64,482   196,111       3,922 3,420,230          68,405 

 - เงินเดือน               127,442                  2,549                         -   127,442                                2,549       758,936     15,179           -              -   758,936            15,179 
 - ค่าจ้างประจ า                 36,232                    725                         -   36,232                                   725               -             -             -              -   -                         -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว                       -                        -   1,331,529                             1,491 1,331,529                             1,491               -             -     165,092       3,302 165,092             3,302 
 - พนักงานราชการ                 43,037                    861                         -   43,037                                   861         15,924         318           -              -   15,924                  318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย               616,532                12,331 2,013,455                             2,255 2,629,987                           14,585     2,449,260     48,985           -              -   2,449,260          48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                       -                        -   112,661                                 126 112,661                                  126               -             -       31,019          620 31,019                  620 

                      -                        -                           -   -                                          -                 -             -             -              -   -                         -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ             1,056,860                21,137                         -   1,056,860                           21,137               -             -             -              -   -                         -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค               122,430                  2,449 1,145,683                             1,283 1,268,113                             3,732               -             -             -              -   -                         -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                 12,996                    260 16,443                                     18 29,439                                   278       509,044     10,181           -              -   509,044            10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                       -                        -                           -   -                                          -                 -             -             -              -   -                         -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                       -                        -   294,836                                 330 294,836                                  330         61,959       1,239     71,367       1,427 133,326             2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                       -                        -                           -   -                                          -           99,676       1,994       2,520           50 102,195             2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                       -                        -                           -   -                                          -                 -             -             -              -   -                         -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา               109,696                  2,194 3,641,987                             4,078 3,751,683                             6,272               -             -       68,118       1,362 68,118               1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                       -                        -   27,485                                     31 27,485                                     31               -             -             -              -   -                         -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                       -                        -                           -   -                                          -                 -             -         5,039          101 5,039                    101 
12 วิจัย                       -                        -   92,242                                   103 92,242                                   103               -             -       38,074          761 38,074                  761 
13 บริการวิชาการ                 82,460                  1,649 31,608                                     35 114,068                                1,685       172,133       3,443     55,297       1,106 227,430             4,549 

            2,207,685                44,154 8,707,929                         174,159 10,915,614                         218,312     4,066,932     81,339 436,525        8,731 4,503,457          90,069 
จ านวนนักศึกษา 50                     คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณแผ่นดิน ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/นศ.1คน งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)               131,719                16,465 3,457,646                             3,872 3,589,365                           20,337    515,859     64,482     31,378       3,922 547,237         68,405 

 - เงินเดือน                 20,391                  2,549                         -   20,391                                 2,549    121,430     15,179           -              -   121,430         15,179 
 - ค่าจ้างประจ า                  5,797                    725                         -   5,797                                     725            -             -             -              -   -                      -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว                       -                        -   1,331,529                             1,491 1,331,529                             1,491            -             -       26,415       3,302 26,415            3,302 
 - พนักงานราชการ                  6,886                    861                         -   6,886                                     861        2,548         318           -              -   2,548                 318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย                 98,645                12,331 2,013,455                             2,255 2,112,100                           14,585    391,882     48,985           -              -   391,882         48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                       -                        -   112,661                                 126 112,661                                  126            -             -         4,963          620 4,963                 620 

                      -                        -                           -   -                                          -              -             -             -              -   -                      -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ               169,098                21,137                         -   169,098                              21,137            -             -             -              -   -                      -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                 19,589                  2,449 1,145,683                             1,283 1,165,272                             3,732            -             -             -              -   -                      -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                  2,079                    260 16,443                                     18 18,522                                   278      81,447     10,181           -              -   81,447           10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                       -                        -                           -   -                                          -              -             -             -              -   -                      -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                       -                        -   294,836                                 330 294,836                                  330        9,914       1,239     11,419       1,427 21,332            2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                       -                        -                           -   -                                          -        15,948       1,994         403           50 16,351            2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                       -                        -                           -   -                                          -              -             -             -              -   -                      -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                 17,551                  2,194 3,641,987                             4,078 3,659,538                             6,272            -             -       10,899       1,362 10,899            1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                       -                        -   27,485                                     31 27,485                                     31            -             -             -              -   -                      -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                       -                        -                           -   -                                          -              -             -           806          101 806                   101 
12 วิจัย                       -                        -   92,242                                   103 92,242                                   103            -             -         6,092          761 6,092                 761 
13 บริการวิชาการ                 13,194                  1,649 31,608                                     35 44,802                                 1,685      27,541       3,443       8,847       1,106 36,389            4,549 

              353,230                44,154 8,707,929                       1,088,491 9,061,159                       1,132,645    650,709     81,339 69,844          8,731 720,553         90,069 
จ านวนนักศึกษา 8                       คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณแผ่นดิน ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/นศ.1คน งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)               131,719                16,465 3,457,646                             3,872 3,589,365                           20,337    515,859     64,482     31,378       3,922 547,237         68,405 

 - เงินเดือน                 20,391                  2,549                         -   20,391                                 2,549    121,430     15,179           -              -   121,430         15,179 
 - ค่าจ้างประจ า                  5,797                    725                         -   5,797                                     725            -             -             -              -   -                      -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว                       -                        -   1,331,529                             1,491 1,331,529                             1,491            -             -       26,415       3,302 26,415            3,302 
 - พนักงานราชการ                  6,886                    861                         -   6,886                                     861        2,548         318           -              -   2,548                 318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย                 98,645                12,331 2,013,455                             2,255 2,112,100                           14,585    391,882     48,985           -              -   391,882         48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                       -                        -   112,661                                 126 112,661                                  126            -             -         4,963          620 4,963                 620 

                      -                        -                           -   -                                          -              -             -             -              -   -                      -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ               169,098                21,137                         -   169,098                              21,137            -             -             -              -   -                      -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                 19,589                  2,449 1,145,683                             1,283 1,165,272                             3,732            -             -             -              -   -                      -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                  2,079                    260 16,443                                     18 18,522                                   278      81,447     10,181           -              -   81,447           10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                       -                        -                           -   -                                          -              -             -             -              -   -                      -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                       -                        -   294,836                                 330 294,836                                  330        9,914       1,239     11,419       1,427 21,332            2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                       -                        -                           -   -                                          -        15,948       1,994         403           50 16,351            2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                       -                        -                           -   -                                          -              -             -             -              -   -                      -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                 17,551                  2,194 3,641,987                             4,078 3,659,538                             6,272            -             -       10,899       1,362 10,899            1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                       -                        -   27,485                                     31 27,485                                     31            -             -             -              -   -                      -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                       -                        -                           -   -                                          -              -             -           806          101 806                   101 
12 วิจัย                       -                        -   92,242                                   103 92,242                                   103            -             -         6,092          761 6,092                 761 
13 บริการวิชาการ                 13,194                  1,649 31,608                                     35 44,802                                 1,685      27,541       3,443       8,847       1,106 36,389            4,549 

              353,230                44,154 8,707,929                       1,088,491 9,061,159                       1,132,645    650,709     81,339 69,844          8,731 720,553         90,069 
จ านวนนักศึกษา 8                       คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณแผ่นดิน ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/
นศ.1คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)               378,692                16,465 3,457,646                             3,872 3,836,338                      20,337     1,483,095     64,482     90,211       3,922 1,573,306         68,405 

 - เงินเดือน                 58,624                  2,549                         -   58,624                           2,549        349,111     15,179           -              -   349,111            15,179 
 - ค่าจ้างประจ า                 16,667                    725                         -   16,667                              725               -             -             -              -   -                        -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว                       -                        -   1,331,529                             1,491 1,331,529                       1,491               -             -       75,942       3,302 75,942              3,302 
 - พนักงานราชการ                 19,797                    861                         -   19,797                              861           7,325         318           -              -   7,325                   318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย               283,605                12,331 2,013,455                             2,255 2,297,060                      14,585     1,126,659     48,985           -              -   1,126,659         48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                       -                        -   112,661                                 126 112,661                             126               -             -       14,269          620 14,269                 620 

                      -                        -                           -   -                                    -                 -             -             -              -   -                        -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ               486,156                21,137                         -   486,156                         21,137               -             -             -              -   -                        -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                 56,318                  2,449 1,145,683                             1,283 1,202,001                       3,732               -             -             -              -   -                        -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                  5,978                    260 16,443                                     18 22,421                              278        234,160     10,181           -              -   234,160            10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                       -                        -                           -   -                                    -                 -             -             -              -   -                        -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                       -                        -   294,836                                 330 294,836                             330         28,501       1,239     32,829       1,427 61,330              2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                       -                        -                           -   -                                    -           45,851       1,994       1,159           50 47,010              2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                       -                        -                           -   -                                    -                 -             -             -              -   -                        -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                 50,460                  2,194 3,641,987                             4,078 3,692,447                       6,272               -             -       31,334       1,362 31,334              1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                       -                        -   27,485                                     31 27,485                               31               -             -             -              -   -                        -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                       -                        -                           -   -                                    -                 -             -         2,318          101 2,318                   101 
12 วิจัย                       -                        -   92,242                                   103 92,242                              103               -             -       17,514          761 17,514                 761 
13 บริการวิชาการ                 37,932                  1,649 31,608                                     35 69,540                           1,685         79,181       3,443     25,437       1,106 104,618             4,549 

            1,015,535                44,154 8,707,929                         378,606 9,723,464                    422,759     1,870,789     81,339 200,802        8,731 2,071,590         90,069 
จ านวนนักศึกษา 23                     คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม/
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณแผ่นดิน ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/
นศ.1คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)             1,679,417                16,465 3,457,646                             3,872 5,137,063                      20,337      6,577,204     64,482   400,066       3,922 6,977,270          68,405 

 - เงินเดือน               259,983                  2,549                         -   259,983                          2,549      1,548,230     15,179           -              -   1,548,230          15,179 
 - ค่าจ้างประจ า                 73,913                    725                         -   73,913                              725                -             -             -              -   -                         -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว                       -                        -   1,331,529                             1,491 1,331,529                       1,491                -             -     336,787       3,302 336,787             3,302 
 - พนักงานราชการ                 87,796                    861                         -   87,796                              861          32,485         318           -              -   32,485                  318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย             1,257,725                12,331 2,013,455                             2,255 3,271,180                      14,585      4,996,490     48,985           -              -   4,996,490          48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                       -                        -   112,661                                 126 112,661                             126                -             -       63,279          620 63,279                  620 

                      -                        -                           -   -                                    -                  -             -             -              -   -                         -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ             2,155,995                21,137                         -   2,155,995                      21,137                -             -             -              -   -                         -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค               249,758                  2,449 1,145,683                             1,283 1,395,441                       3,732                -             -             -              -   -                         -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                 26,511                    260 16,443                                     18 42,954                              278      1,038,449     10,181           -              -   1,038,449          10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                       -                        -                           -   -                                    -                  -             -             -              -   -                         -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                       -                        -   294,836                                 330 294,836                             330        126,397       1,239   145,589       1,427 271,986             2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                       -                        -                           -   -                                    -          203,338       1,994       5,140           50 208,478             2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                       -                        -                           -   -                                    -                  -             -             -              -   -                         -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา               223,780                  2,194 3,641,987                             4,078 3,865,767                       6,272                -             -     138,961       1,362 138,961             1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                       -                        -   27,485                                     31 27,485                               31                -             -             -              -   -                         -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                       -                        -                           -   -                                    -                  -             -       10,280          101 10,280                  101 
12 วิจัย                       -                        -   92,242                                   103 92,242                              103                -             -       77,671          761 77,671                  761 
13 บริการวิชาการ               168,218                  1,649 31,608                                     35 199,826                          1,685        351,152       3,443   112,805       1,106 463,957             4,549 

            4,503,678                44,154 8,707,929                           85,372 13,211,607                   129,526      8,296,540     81,339 890,511        8,731 9,187,052          90,069 
จ านวนนักศึกษา 102                    คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/
นศ.1คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)       2,338,012         16,465 3,457,646              3,872 5,795,658                20,337     9,156,500     64,482     556,954       3,922 9,713,454           68,405 

 - เงินเดือน          361,937          2,549               -   361,937                    2,549     2,155,379     15,179             -              -   2,155,379           15,179 
 - ค่าจ้างประจ า          102,899             725               -   102,899                      725               -             -               -              -   -                         -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว                 -                 -   1,331,529              1,491 1,331,529                  1,491               -             -       468,860       3,302 468,860              3,302 
 - พนักงานราชการ          122,226             861               -   122,226                      861         45,224         318             -              -   45,224                   318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย       1,750,951         12,331 2,013,455              2,255 3,764,406                14,585     6,955,897     48,985             -              -   6,955,897           48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                 -                 -   112,661                  126 112,661                      126               -             -         88,094          620 88,094                   620 

                -                 -                 -   -                              -                 -             -               -              -   -                         -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ       3,001,483         21,137               -   3,001,483                21,137               -             -               -              -   -                         -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค          347,702          2,449 1,145,683              1,283 1,493,385                  3,732               -             -               -              -   -                         -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท           36,908             260 16,443                      18 53,351                        278     1,445,684     10,181             -              -   1,445,684           10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                 -                 -                 -   -                              -                 -             -               -              -   -                         -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                 -                 -   294,836                  330 294,836                      330       175,965       1,239     202,682       1,427 378,647              2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                 -                 -                 -   -                              -         283,079       1,994         7,156           50 290,234              2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                 -                 -                 -   -                              -                 -             -               -              -   -                         -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา          311,537          2,194 3,641,987              4,078 3,953,524                  6,272               -             -       193,456       1,362 193,456              1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                 -                 -   27,485                      31 27,485                          31               -             -               -              -   -                         -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                 -                 -                 -   -                              -                 -             -         14,311          101 14,311                   101 
12 วิจัย                 -                 -   92,242                    103 92,242                        103               -             -       108,130          761 108,130                 761 
13 บริการวิชาการ          234,186          1,649 31,608                      35 265,794                    1,685       488,858       3,443     157,043       1,106 645,901              4,549 

      6,269,827         44,154 8,707,929            61,323 14,977,756             105,477   11,550,086     81,339 1,239,732        8,731 12,789,817         90,069 
จ านวนนักศึกษา 142              คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย/
เทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชัน

 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/นศ.
1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/นศ.
1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/
นศ.1คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)       1,053,752         16,465 3,457,646               3,872 4,511,398                 20,337     4,126,873     64,482   251,022       3,922 4,377,895         68,405 

 - เงินเดือน         163,126           2,549                -   163,126                     2,549        971,438     15,179           -              -   971,438            15,179 
 - ค่าจ้างประจ า           46,377             725                -   46,377                         725               -             -             -              -   -                        -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว                 -                 -   1,331,529               1,491 1,331,529                  1,491               -             -     211,317       3,302 211,317             3,302 
 - พนักงานราชการ           55,088             861                -   55,088                         861         20,383         318           -              -   20,383                 318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย         789,161         12,331 2,013,455               2,255 2,802,616                 14,585     3,135,052     48,985           -              -   3,135,052         48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                 -                 -   112,661                   126 112,661                        126               -             -       39,704          620 39,704                 620 

                -                 -                  -   -                                -                 -             -             -              -   -                        -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ       1,352,781         21,137                -   1,352,781                 21,137               -             -             -              -   -                        -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค         156,711           2,449 1,145,683               1,283 1,302,394                  3,732               -             -             -              -   -                        -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท           16,634             260 16,443                       18 33,077                         278        651,576     10,181           -              -   651,576            10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                 -                 -                  -   -                                -                 -             -             -              -   -                        -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                 -                 -   294,836                   330 294,836                        330         79,308       1,239     91,350       1,427 170,658             2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                 -                 -                  -   -                                -          127,585       1,994       3,225           50 130,810             2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                 -                 -                  -   -                                -                 -             -             -              -   -                        -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา         140,411           2,194 3,641,987               4,078 3,782,398                  6,272               -             -       87,191       1,362 87,191              1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                 -                 -   27,485                       31 27,485                          31               -             -             -              -   -                        -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                 -                 -                  -   -                                -                 -             -         6,450          101 6,450                   101 
12 วิจัย                 -                 -   92,242                     103 92,242                         103               -             -       48,735          761 48,735                 761 
13 บริการวิชาการ         105,549           1,649 31,608                       35 137,157                     1,685        220,331       3,443     70,780       1,106 291,110             4,549 

      2,825,837         44,154 8,707,929           136,061 11,533,766              180,215     5,205,672     81,339 558,752        8,731 5,764,425         90,069 
จ านวนนักศึกษา 64               คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/นศ.
1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/
นศ.1คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)            510,411          16,465 3,457,646              3,872 3,968,057                  20,337     1,998,954     64,482   121,589       3,922 2,120,543         68,405 

 - เงินเดือน              79,014           2,549              -   79,014                        2,549       470,540     15,179           -              -   470,540            15,179 
 - ค่าจ้างประจ า              22,464              725              -   22,464                          725               -             -             -              -   -                        -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว                    -                  -   1,331,529              1,491 1,331,529                    1,491               -             -     102,357       3,302 102,357             3,302 
 - พนักงานราชการ              26,683              861              -   26,683                          861          9,873         318           -              -   9,873                   318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย            382,250          12,331 2,013,455              2,255 2,395,705                  14,585     1,518,541     48,985           -              -   1,518,541         48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                    -                  -   112,661                  126 112,661                        126               -             -       19,232          620 19,232                 620 

                   -                  -                -   -                                -                 -             -             -              -   -                        -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ            655,253          21,137              -   655,253                    21,137               -             -             -              -   -                        -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค              75,907           2,449 1,145,683              1,283 1,221,590                    3,732               -             -             -              -   -                        -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                8,057              260 16,443                      18 24,500                          278       315,607     10,181           -              -   315,607            10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                    -                  -                -   -                                -                 -             -             -              -   -                        -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                    -                  -   294,836                  330 294,836                        330         38,415       1,239     44,248       1,427 82,662              2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                    -                  -                -   -                                -           61,799       1,994       1,562           50 63,361              2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                    -                  -                -   -                                -                 -             -             -              -   -                        -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา              68,012           2,194 3,641,987              4,078 3,709,999                    6,272               -             -       42,233       1,362 42,233              1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                    -                  -   27,485                      31 27,485                            31               -             -             -              -   -                        -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                    -                  -                -   -                                -                 -             -         3,124          101 3,124                   101 
12 วิจัย                    -                  -   92,242                    103 92,242                          103               -             -       23,606          761 23,606                 761 
13 บริการวิชาการ              51,125           1,649 31,608                      35 82,733                        1,685       106,723       3,443     34,284       1,106 141,007             4,549 

         1,368,765          44,154 8,707,929           280,901 10,076,694              325,055     2,521,498     81,339 270,646        8,731 2,792,143         90,069 
จ านวนนักศึกษา 31                   คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เทียบโอน)

 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณแผ่นดิน ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/
นศ.1คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)               839,708                16,465 3,457,646                             3,872 4,297,354                    20,337      3,288,602     64,482   200,033       3,922 3,488,635           68,405 

 - เงินเดือน               129,991                  2,549                         -   129,991                         2,549        774,115     15,179           -              -   774,115             15,179 
 - ค่าจ้างประจ า                 36,957                    725                         -   36,957                            725                -             -             -              -   -                         -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว                       -                        -   1,331,529                             1,491 1,331,529                      1,491                -             -     168,393       3,302 168,393              3,302 
 - พนักงานราชการ                 43,898                    861                         -   43,898                            861          16,242         318           -              -   16,242                   318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย               628,863                12,331 2,013,455                             2,255 2,642,318                    14,585      2,498,245     48,985           -              -   2,498,245           48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                       -                        -   112,661                                 126 112,661                           126                -             -       31,639          620 31,639                   620 

                      -                        -                           -   -                                   -                  -             -             -              -   -                         -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ             1,077,997                21,137                         -   1,077,997                    21,137                -             -             -              -   -                         -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค               124,879                  2,449 1,145,683                             1,283 1,270,562                      3,732                -             -             -              -   -                         -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                 13,256                    260 16,443                                     18 29,699                            278        519,225     10,181           -              -   519,225             10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                       -                        -                           -   -                                   -                  -             -             -              -   -                         -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                       -                        -   294,836                                 330 294,836                           330          63,199       1,239     72,794       1,427 135,993              2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                       -                        -                           -   -                                   -          101,669       1,994       2,570           50 104,239              2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                       -                        -                           -   -                                   -                  -             -             -              -   -                         -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา               111,890                  2,194 3,641,987                             4,078 3,753,877                      6,272                -             -       69,481       1,362 69,481                1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                       -                        -   27,485                                     31 27,485                              31                -             -             -              -   -                         -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                       -                        -                           -   -                                   -                  -             -         5,140          101 5,140                    101 
12 วิจัย                       -                        -   92,242                                   103 92,242                            103                -             -       38,835          761 38,835                   761 
13 บริการวิชาการ                 84,109                  1,649 31,608                                     35 115,717                         1,685        175,576       3,443     56,403       1,106 231,979              4,549 

            2,251,839                44,154 8,707,929                         170,744 10,959,768                  214,897      4,148,270     81,339 445,256        8,731 4,593,526           90,069 
จ านวนนักศึกษา 51                     คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ

 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณแผ่นดิน ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/
นศ.1คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)             2,914,282                16,465 3,457,646                             3,872 6,371,928                       20,337    11,413,384     64,482      694,231       3,922 12,107,615         68,405 

 - เงินเดือน               451,146                  2,549                         -   451,146                           2,549      2,686,634     15,179             -              -   2,686,634           15,179 
 - ค่าจ้างประจ า               128,261                    725                         -   128,261                              725                -             -               -              -   -                         -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว                       -                        -   1,331,529                             1,491 1,331,529                        1,491                -             -        584,424       3,302 584,424              3,302 
 - พนักงานราชการ               152,352                    861                         -   152,352                              861          56,370         318             -              -   56,370                   318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย             2,182,523                12,331 2,013,455                             2,255 4,195,978                       14,585      8,670,379     48,985             -              -   8,670,379           48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                       -                        -   112,661                                 126 112,661                              126                -             -        109,807          620 109,807                 620 

                      -                        -                           -   -                                      -                  -             -               -              -   -                         -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ             3,741,285                21,137                         -   3,741,285                       21,137                -             -               -              -   -                         -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค               433,403                  2,449 1,145,683                             1,283 1,579,086                        3,732                -             -               -              -   -                         -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                 46,005                    260 16,443                                     18 62,448                               278      1,802,015     10,181             -              -   1,802,015           10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                       -                        -                           -   -                                      -                  -             -               -              -   -                         -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                       -                        -   294,836                                 330 294,836                              330        219,336       1,239      252,639       1,427 471,976              2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                       -                        -                           -   -                                      -          352,851       1,994         8,919           50 361,771              2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                       -                        -                           -   -                                      -                  -             -               -              -   -                         -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา               388,324                  2,194 3,641,987                             4,078 4,030,311                        6,272                -             -        241,138       1,362 241,138              1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                       -                        -   27,485                                     31 27,485                                31                -             -               -              -   -                         -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                       -                        -                           -   -                                      -                  -             -         17,839          101 17,839                   101 
12 วิจัย                       -                        -   92,242                                   103 92,242                               103                -             -        134,782          761 134,782                 761 
13 บริการวิชาการ               291,908                  1,649 31,608                                     35 323,516                           1,685        609,352       3,443      195,751       1,106 805,102              4,549 

            7,815,206                44,154 8,707,929                           49,197 16,523,135                      93,351    14,396,938     81,339 1,545,299     15,942,237         90,069 
จ านวนนักศึกษา 177                    คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์

 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



งบประมาณแผ่นดิน ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/นศ.1คน รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/
นศ.1คน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/
นศ.1คน

รวม
งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
รวม/นศ.1

คน
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)               823,244                16,465 3,457,646                             3,872 4,280,890                     20,337      3,224,120     64,482   196,111       3,922 3,420,230          68,405 

 - เงินเดือน               127,442                  2,549                         -   127,442                         2,549        758,936     15,179           -              -   758,936            15,179 
 - ค่าจ้างประจ า                 36,232                    725                         -   36,232                             725                -             -             -              -   -                        -   
 - ค่าจ้างช่ัวคราว                       -                        -   1,331,529                             1,491 1,331,529                      1,491                -             -     165,092       3,302 165,092             3,302 
 - พนักงานราชการ                 43,037                    861                         -   43,037                             861          15,924         318           -              -   15,924                  318 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย               616,532                12,331 2,013,455                             2,255 2,629,987                     14,585      2,449,260     48,985           -              -   2,449,260          48,985 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                       -                        -   112,661                                 126 112,661                            126                -             -       31,019          620 31,019                  620 

                      -                        -                           -   -                                    -                  -             -             -              -   -                        -   
2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ             1,056,860                21,137                         -   1,056,860                     21,137                -             -             -              -   -                        -   
3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค               122,430                  2,449 1,145,683                             1,283 1,268,113                      3,732                -             -             -              -   -                        -   
4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                 12,996                    260 16,443                                     18 29,439                             278        509,044     10,181           -              -   509,044            10,181 
5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                       -                        -                           -   -                                    -                  -             -             -              -   -                        -   
6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                       -                        -   294,836                                 330 294,836                            330          61,959       1,239     71,367       1,427 133,326             2,667 
7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                       -                        -                           -   -                                    -            99,676       1,994       2,520           50 102,195             2,044 
8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                       -                        -                           -   -                                    -                  -             -             -              -   -                        -   
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา               109,696                  2,194 3,641,987                             4,078 3,751,683                      6,272                -             -       68,118       1,362 68,118               1,362 

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                       -                        -   27,485                                     31 27,485                              31                -             -             -              -   -                        -   
11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                       -                        -                           -   -                                    -                  -             -         5,039          101 5,039                   101 
12 วิจัย                       -                        -   92,242                                   103 92,242                             103                -             -       38,074          761 38,074                  761 
13 บริการวิชาการ                 82,460                  1,649 31,608                                     35 114,068                         1,685        172,133       3,443     55,297       1,106 227,430             4,549 

            2,207,685                44,154 8,707,929                         174,159 10,915,614                  218,312      4,066,932     81,339 436,525        8,731 4,503,457          90,069 
จ านวนนักศึกษา 50                     คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



1

จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณรำยจ่ำย  ต้นทุน FTES
(ข้อมูลจำกเว็ปทะเบียน) 2563(ระดับหลักสูตร) (3÷2=4) หมำยเหตุ

(1) (2) (3) (4)
1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 63                125.57              9,070,362                72,234         
2 วท.บ. เคมี                 26 64.20               3,743,324                58,307         
3 ค.บ. เคมี                   8 9.75                 1,151,792                118,133       
4 วท.บ. ชีววิทยา 67                141.78              9,646,258                68,037         
5 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม

เกษตร
17                30.37               2,447,558                80,591         

6 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน               142 277.43              20,444,308               73,692         
7 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ                 64 116.74              9,214,336                78,930         
8 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน)                 31 53.32               4,463,194                83,706         
9 วท.บ. ฟิสิกส์                   8 21.05               1,151,792                54,717         

10 ค.บ. ฟิสิกส์                   8 16.31               1,151,792                70,619         
11 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์               102 203.95              14,685,348               72,005         
12 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม                23 55.83               3,311,402                59,312         
13 วท.บ. สถิติประยุกต์                   6 10.50               863,844                   82,271         
14 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ                 51 74.46               7,342,674                98,612         
15 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                 50 99.78               7,198,700                72,146         
16 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์                 50 100.94              7,198,700                71,317         
17 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์               177 398.73              25,483,398               63,911         

สรุปภำพรวมต้นทุนต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2563
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร



ต้นทุนรวม (1) FTES(2)
ต้นทุนต่อหน่วย(1)/(2) = 

(3) ต้นทุนรวม (1) FTES(2) ต้นทุนต่อหน่วย(1)÷(2) = (3)
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 9,813,096           106.36 92,263.03                  9,070,362      125.57 72,233.51                      -21.71
วท.บ. (เคมี) 4,361,376           44.27 98,517.64                  3,743,324      64.2 58,307.23                      -40.82
ค.บ. (เคมี) - - - 1,151,792      9.75 118,132.51                    -
วท.บ. (ชีววิทยา) 10,449,130         108.36 96,429.77                  9,646,258      141.78 68,036.80                      -29.44
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ/
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร) 1,726,378           22.24 77,624.91                  2,447,558      30.37 80,591.31                      3.82
วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน) 10,994,302         125.21 87,806.90                  20,444,308    277.43 73,691.77                      -16.08
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 7,359,822           82.39 89,329.07                  9,214,336      116.74 78,930.41                      -11.64
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน)) - - - 4,463,194      53.32 83,705.81                      -
วท.บ. (ฟิสิกส์) 2,544,136           26.93 94,472.19                  1,151,792      21.05 54,716.96                      -42.08
ค.บ. (ฟิสิกส์) - - - 1,151,792      16.31 70,618.76                      -
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 10,812,578         105.79 102,207.94                14,685,348    203.95 72,004.65                      -29.55
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม/
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม) 5,906,030           62.77 94,090.01                  3,311,402      55.83 59,312.23                      -36.96
วท.บ. (สถิติประยุกต์) 1,908,102           17.99 106,064.59                863,844        10.5 82,270.86                      -22.43
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริม
สุขภาพ) - - - 7,342,674      74.46 98,612.33                      -
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) - - - 7,198,700      99.78 72,145.72                      -
ศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) 7,904,994           82.19 96,179.51                  7,198,700      100.94 71,316.62                      -25.85
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 17,808,952         221.22 80,503.35                  25,483,398    398.73 63,911.41                      -20.61

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ิมข้ึน(+)/ลดลง
(-)ของต้นทุนร้อย

ละ

หลักสูตร
เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 จ าแนกหลักสูตร



1

จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES
ปีงบประมำณ

รำยจ่ำย
ต้นทุน FTES ส่วนต่ำง หน่วยงำน

2563(ระดับ
หลักสูตร)

(3)/(2)=(4) รำยรับภำพรวม รำยรับภำพรวม รำยรับภำพรวม จุดคุ้มทุน จำกจ ำนวน 
ของคณะ ของต่อ นศ. 1 คน ของหลักสูตร (7)/(4)=(8) นศ. คงอยู่

(6)*(1)=(7) (1)-(8)=(9)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 63                    125.57   9,070,362           72,234              80,431,737          90,069                 5,674,355        78.56           16-             คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2 วท.บ. เคมี 26                    64.20    3,743,324           58,307              80,431,737          90,069                 2,341,797        40.16           14-             คณะวิทยาศาสตร์ฯ
3 ค.บ. เคมี                      8 9.75      1,151,792           118,133            80,431,737          90,069                 720,553          6.10             2              คณะวิทยาศาสตร์ฯ
4 วท.บ. ชีววิทยา                     67 141.78   9,646,258           68,037              80,431,737          90,069                 6,034,632        88.70           22-             คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 17                    30.37    2,447,558           80,591              80,431,737          90,069                 1,531,175        19.00           2-              คณะวิทยาศาสตร์ฯ

6 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน                   142 277.43   20,444,308         73,692              80,431,737          90,069                 12,789,817      173.56          32-             คณะวิทยาศาสตร์ฯ
7 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 64                    116.74   9,214,336           78,930              80,431,737          90,069                 5,764,425        73.03           9-              คณะวิทยาศาสตร์ฯ
8 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 31                    53.32    4,463,194           83,706              80,431,737          90,069                 2,792,143        33.36           2-              คณะวิทยาศาสตร์ฯ
9 วท.บ. ฟิสิกส์ 8                     21.05    1,151,792           54,717              80,431,737          90,069                 720,553          13.17           5-              คณะวิทยาศาสตร์ฯ

10 ค.บ. ฟิสิกส์ 8                     16.31    1,151,792           70,619              80,431,737          90,069                 720,553          10.20           2-              คณะวิทยาศาสตร์ฯ
11 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 102                  203.95   14,685,348         72,005              80,431,737          90,069                 9,187,052        127.59          26-             คณะวิทยาศาสตร์ฯ
12 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 23                    55.83    3,311,402           59,312              80,431,737          90,069                 2,071,590        34.93           12-             คณะวิทยาศาสตร์ฯ
13 วท.บ. สถิติประยุกต์ 6                     10.50    863,844             82,271              80,431,737          90,069                 540,415          6.57             1-              คณะวิทยาศาสตร์ฯ
14 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 51                    74.46    7,342,674           98,612              80,431,737          90,069                 4,593,526        46.58           4              คณะวิทยาศาสตร์ฯ
15 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50                    99.78    7,198,700           72,146              80,431,737          90,069                 4,503,457        62.42           12-             คณะวิทยาศาสตร์ฯ
16 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 50                    100.94   7,198,700           71,317              80,431,737          90,069                 4,503,457        63.15           13-             คณะวิทยาศาสตร์ฯ
17 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 177                  398.73   25,483,398         63,911              80,431,737          90,069                 15,942,237      249.44          72-             คณะวิทยาศาสตร์ฯ

รวม 893                  

รำยรับภำพรวม

สรุปวิเครำะห์จุดคุ้มทุน จ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2563

หลักสูตร



1

จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ
(ท่ีใช้ในกำรค ำนวณต้นทุน 63) พ.ศ.2563

(1) (2) (3) (3)÷(2)=(4)

1 วท.บ. คณิตศาสตร์                                 63 125.57           5,590,721     44,523           
2 วท.บ. เคมี 26                                64.20            2,307,282     35,939           
3 ค.บ. เคมี 8                                  9.75              709,933        72,814           
4 วท.บ. ชีววิทยา 67                                141.78           5,945,687     41,936           
5 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 17                                30.37            1,508,607     49,674           
6 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 142                               277.43           12,601,307    45,422           
7 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 64                                116.74           5,679,462     48,651           
8 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน)                                 31 53.32            2,750,990     51,594           
9 วท.บ. ฟิสิกส์ 8                                  21.05            709,933        33,726           

10 ค.บ. ฟิสิกส์ 8                                  16.31            709,933        43,527           
11 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 102                               203.95           9,051,643     44,382           
12 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อม
23                                55.83            2,041,057     36,558           

13 วท.บ. สถิติประยุกต์ 6                                  10.50            532,450        50,709           
14 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 51                                74.46            4,525,822     60,782           
15 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50                                99.78            4,437,080     44,469           
16 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 50                                100.94           4,437,080     43,958           
17 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 177                               398.73           15,707,263    39,393           

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยงบบุคลำกร ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2563

หลักสูตร



จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ
(ท่ีใช้ในกำรค ำนวณต้นทุน 63) พ.ศ.2563

(1) (2) (3) (3)÷(2)=(4)

1 วท.บ. คณิตศาสตร์                                 63 125.57      1,331,631     10,605           
2 วท.บ. เคมี 26                                64.20        549,562        8,560             
3 ค.บ. เคมี 8                                  9.75         169,096        17,343           
4 วท.บ. ชีววิทยา 67                                141.78      1,416,179     9,989             
5 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ/

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร

17                                30.37        359,329        11,832           

6 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน

142                              277.43      3,001,454     10,819           

7 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 64                                116.74      1,352,768     11,588           
8 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบ

โอน)
31                                53.32        655,247        12,289           

9 วท.บ. ฟิสิกส์                                   8 21.05        169,096        8,033             
10 ค.บ. ฟิสิกส์ 8                                  16.31        169,096        10,368           
11 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 102                              203.95      2,155,974     10,571           
12 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม/

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม

23                                55.83        486,151        8,708             

13 วท.บ. สถิติประยุกต์ 6                                  10.50        126,822        12,078           
14 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและ

ส่งเสริมสุขภาพ
51                                74.46        1,077,987     14,477           

15 วท.บ. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

50                                99.78        1,056,850     10,592           

16 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 50                                100.94      1,056,850     10,470           
17 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 177                              398.73      3,741,249     9,383             

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำคำรสถำนท่ีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2563

หลักสูตร



จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ
(ท่ีใช้ในกำรค ำนวณต้นทุน 63) พ.ศ.2563

(1) (2) (3) (3)÷(2)=(4)

1 วท.บ. คณิตศาสตร์                                 63 125.57      235,116        1,872             
2 วท.บ. เคมี 26                                64.20        97,032          1,511             
3 ค.บ. เคมี 8                                  9.75         29,856          3,062             
4 วท.บ. ชีววิทยา 67                                141.78      250,044        1,764             
5 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางอุตสาหกรรมเกษตร
17                                30.37        63,444          2,089             

6 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน

142                              277.43      529,944        1,910             

7 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 64                                116.74      238,848        2,046             
8 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 31                                53.32        115,692        2,170             

9 วท.บ. ฟิสิกส์                                   8 21.05        29,856          1,418             
10 ค.บ. ฟิสิกส์ 8                                  16.31        29,856          1,831             
11 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 102                              203.95      380,664        1,866             
12 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม/วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
23                                55.83        85,836          1,537             

13 วท.บ. สถิติประยุกต์ 6                                  10.50        22,392          2,133             
14 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริม

สุขภาพ
51                                74.46        190,332        2,556             

15 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50                                99.78        186,600        1,870             
16 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 50                                100.94      186,600        1,849             
17 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 177                              398.73      660,564        1,657             

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณูปโภค ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2563

หลักสูตร



จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ
(ท่ีใช้ในกำรค ำนวณต้นทุน 63) พ.ศ.2563

(1) (2) (3) (3)÷(2)=(4)

1 วท.บ. คณิตศาสตร์                                63 125.57      658,917        5,247             
2 วท.บ. เคมี 26                               64.20       271,934        4,236             
3 ค.บ. เคมี 8                                 9.75         83,672         8,582             
4 วท.บ. ชีววิทยา 67                               141.78      700,753        4,943             
5 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางอุตสาหกรรมเกษตร
17                               30.37       177,803        5,855             

6 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน

142                             277.43      1,485,178     5,353             

7 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 64                               116.74      669,376        5,734             
8 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 31                               53.32       324,229        6,081             

9 วท.บ. ฟิสิกส์                                  8 21.05       83,672         3,975             
10 ค.บ. ฟิสิกส์ 8                                 16.31       83,672         5,130             
11 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 102                             203.95      1,066,818     5,231             
12 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม/วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
23                               55.83       240,557        4,309             

13 วท.บ. สถิติประยุกต์ 6                                 10.50       62,754         5,977             
14 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริม

สุขภาพ
51                               74.46       533,409        7,164             

15 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50                               99.78       522,950        5,241             
16 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 50                               100.94      522,950        5,181             
17 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 177                             398.73      1,851,243     4,643             

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนครุภัณฑ์และยำนพำหนะทุกประเภท ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ .ศ.2563

หลักสูตร



จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ
(ท่ีใช้ในกำรค ำนวณต้นทุน 63) พ.ศ.2563

(1) (2) (3) (3)÷(2)=(4)

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรรับนักศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรนักศึกษำใหม่ ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ .ศ.2563

หลักสูตร



1

จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ
(ท่ีใช้ในกำรค ำนวณต้นทุน 63) พ.ศ.2563

(1) (2) (3) (3)÷(2)=(4)

1 วท.บ. คณิตศาสตร์                              63 125.57           188,811     1,504         
2 วท.บ. เคมี 26                             64.20             77,922       1,214         
3 ค.บ. เคมี 8                              9.75              23,976       2,459         
4 วท.บ. ชีววิทยา 67                             141.78           200,799     1,416         
5 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางอุตสาหกรรมเกษตร
17                             30.37             50,949       1,678         

6 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน

142                           277.43           425,574     1,534         

7 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 64                             116.74           191,808     1,643         
8 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 31                             53.32             92,907       1,742         
9 วท.บ. ฟิสิกส์                               8 21.05             23,976       1,139         

10 ค.บ. ฟิสิกส์ 8                              16.31             23,976       1,470         
11 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 102                           203.95           305,694     1,499         
12 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม/วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
23                             55.83             68,931       1,235         

13 วท.บ. สถิติประยุกต์ 6                              10.50             17,982       1,713         
14 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริม

สุขภาพ
51                             74.46             152,847     2,053         

15 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50                             99.78             149,850     1,502         
16 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 50                             100.94           149,850     1,485         
17 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 177                           398.73           530,469     1,330         

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2563

หลักสูตร



1

จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ
(ท่ีใช้ในกำรค ำนวณต้นทุน 63) พ.ศ.2563

(1) (2) (3) (3)÷(2)=(4)

1 วท.บ. คณิตศาสตร์                             63 125.57         128,772     1,025         
2 วท.บ. เคมี 26                            64.20          53,144       828           
3 ค.บ. เคมี 8                              9.75            16,352       1,677         
4 วท.บ. ชีววิทยา 67                            141.78         136,948     966           
5 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางอุตสาหกรรมเกษตร
17                            30.37          34,748       1,144         

6 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน

142                           277.43         290,248     1,046         

7 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 64                            116.74         130,816     1,121         
8 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 31                            53.32          63,364       1,188         

9 วท.บ. ฟิสิกส์                               8 21.05          16,352       777           
10 ค.บ. ฟิสิกส์ 8                              16.31          16,352       1,003         
11 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 102                           203.95         208,488     1,022         
12 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม/วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
23                            55.83          47,012       842           

13 วท.บ. สถิติประยุกต์ 6                              10.50          12,264       1,168         
14 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริม

สุขภาพ
51                            74.46          104,244     1,400         

15 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50                            99.78          102,200     1,024         
16 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 50                            100.94         102,200     1,012         
17 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 177                           398.73         361,788     907           

หลักสูตร

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้แก่นักศึกษำ ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2563



จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ
(ท่ีใช้ในกำรค ำนวณต้นทุน 63) พ.ศ.2563

(1) (2) (3) (3)÷(2)=(4)

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับงำนวิเทศสัมพันธ์ กำรศึกษำดูงำนและกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ปีงบประมำณ พ .ศ.2563

หลักสูตร



1

จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ
(ท่ีใช้ในกำรค ำนวณต้นทุน 63) พ.ศ.2563

(1) (2) (3) (3)÷(2)=(4)

1 วท.บ. คณิตศาสตร์                            63 125.57       480,942     3,830         
2 วท.บ. เคมี 26                           64.20         198,484     3,092         
3 ค.บ. เคมี 8                             9.75          61,072       6,264         
4 วท.บ. ชีววิทยา 67                           141.78       511,478     3,608         
5 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพทาง

อุตสาหกรรมเกษตร
17                           30.37         129,778     4,273         

6 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน

142                         277.43       1,084,028   3,907         

7 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 64                           116.74       488,576     4,185         
8 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 31                           53.32         236,654     4,438         
9 วท.บ. ฟิสิกส์                              8 21.05         61,072       2,901         

10 ค.บ. ฟิสิกส์ 8                             16.31         61,072       3,744         
11 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 102                         203.95       778,668     3,818         
12 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
23                           55.83         175,582     3,145         

13 วท.บ. สถิติประยุกต์ 6                             10.50         45,804       4,362         
14 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริม

สุขภาพ
51                           74.46         389,334     5,229         

15 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50                           99.78         381,700     3,825         
16 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 50                           100.94       381,700     3,781         
17 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 177                         398.73       1,351,218   3,389         

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดกำรศึกษำ ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2563

หลักสูตร



จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ
(ท่ีใช้ในกำรค ำนวณต้นทุน 63) พ.ศ.2563

(1) (2) (3) (3)÷(2)=(4)

1 วท.บ. คณิตศาสตร์                                63 125.57      1,953           16                 
2 วท.บ. เคมี 26                               64.20       806             13                 
3 ค.บ. เคมี 8                                 9.75         248             25                 
4 วท.บ. ชีววิทยา 67                               141.78      2,077           15                 
5 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพทาง

อุตสาหกรรมเกษตร
17                               30.37       527             17                 

6 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน

142                             277.43      4,402           16                 

7 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 64                               116.74      1,984           17                 
8 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 31                               53.32       961             18                 
9 วท.บ. ฟิสิกส์                                  8 21.05       248             12                 

10 ค.บ. ฟิสิกส์ 8                                 16.31       248             15                 
11 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 102                             203.95      3,162           16                 
12 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
23                               55.83       713             13                 

13 วท.บ. สถิติประยุกต์ 6                                 10.50       186             18                 
14 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริม

สุขภาพ
51                               74.46       1,581           21                 

15 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50                               99.78       1,550           16                 
16 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 50                               100.94      1,550           15                 
17 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 177                             398.73      5,487           14                 

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนทุนกำรศึกษำท่ีให้แก่นักศึกษำจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ .ศ.2563

หลักสูตร



จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ
(ท่ีใช้ในกำรค ำนวณต้นทุน 63) พ.ศ.2563

(1) (2) (3) (3)÷(2)=(4)

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรส ำเร็จกำรศึกษำ ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ .ศ.2563

หลักสูตร



1

จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ
(ท่ีใช้ในกำรค ำนวณต้นทุน 63) พ.ศ.2563

(1) (2) (3) (3)÷(2)=(4)

1 วท.บ. คณิตศาสตร์                                63 125.57        54,432       433           
2 วท.บ. เคมี 26                               64.20          22,464       350           
3 ค.บ. เคมี 8                                 9.75           6,912         709           
4 วท.บ. ชีววิทยา 67                               141.78        57,888       408           
5 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 17                               30.37          14,688       484           

6 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 142                             277.43        122,688     442           

7 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 64                               116.74        55,296       474           
8 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 31                               53.32          26,784       502           
9 วท.บ. ฟิสิกส์                                  8 21.05          6,912         328           

10 ค.บ. ฟิสิกส์ 8                                 16.31          6,912         424           
11 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 102                             203.95        88,128       432           
12 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อม
23                               55.83          19,872       356           

13 วท.บ. สถิติประยุกต์ 6                                 10.50          5,184         494           
14 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 51                               74.46          44,064       592           
15 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50                               99.78          43,200       433           
16 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 50                               100.94        43,200       428           
17 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 177                             398.73        152,928     384           

หลักสูตร

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยกำรวิจัย ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2563



1

จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ
(ท่ีใช้ในกำรค ำนวณต้นทุน 63) พ.ศ.2563

(1) (2) (3) (3)÷(2)=(4)

1 วท.บ. คณิตศาสตร์                            63 125.57         392,742     3,128         
2 วท.บ. เคมี 26                           64.20           162,084     2,525         
3 ค.บ. เคมี 8                             9.75             49,872       5,115         
4 วท.บ. ชีววิทยา 67                           141.78         417,678     2,946         
5 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพทาง

อุตสาหกรรมเกษตร
17                           30.37           105,978     3,490         

6 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน

142                          277.43         885,228     3,191         

7 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 64                           116.74         398,976     3,418         
8 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 31                           53.32           193,254     3,624         
9 วท.บ. ฟิสิกส์                              8 21.05           49,872       2,369         

10 ค.บ. ฟิสิกส์ 8                             16.31           49,872       3,058         
11 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 102                          203.95         635,868     3,118         
12 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
23                           55.83           143,382     2,568         

13 วท.บ. สถิติประยุกต์ 6                             10.50           37,404       3,562         
14 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริม

สุขภาพ
51                           74.46           317,934     4,270         

15 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50                           99.78           311,700     3,124         
16 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 50                           100.94         311,700     3,088         
17 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 177                          398.73         1,103,418   2,767         

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริกำรวิชำกำร ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2563

หลักสูตร



ล ำดับท่ี หลักสูตร
ร้อยละผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด

ร้อยละกำรสอบ
ผ่ำนภำษำอังกฤษ

ร้อยละกำรมีงำนท ำของ
บัณฑิต

ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 100 100 100 4.22
2 วท.บ. เคมี 80 90 93.75 4.37
3 ค.บ. เคมี 0 0 0 0
4 วท.บ. ชีววิทยา 75 96.88 70 4.58
5 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 100 100 100 4.25
6 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 85.37 22.66 75 4.59
7 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 82.35 10.67961165 61.54 4.67
8 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 0 0 0 0
9 วท.บ. ฟิสิกส์ 100 100 87.5 4.42

10 ค.บ. ฟิสิกส์ 0 0 0 0
11 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 12.75 84 4.25
12 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 74.19 77.42 78.57 3.86
13 วท.บ. สถิติประยุกต์ 100 100 100 4.18
14 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0
15 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 92.86 92.86 100 4.34
16 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 85.29 85.29 100 4.80
17 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 87.84 87.84 97.96 4.42

ตำรำงแสดงประสิทธิผลกำรบริหำรหลักสูตร ระดับปริญญำตรี ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปีกำรศึกษำ พ.ศ.2562



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์                         

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
- มีสิ่งสนับสนุนเพียงพอเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 3.5  
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5.00 
 
เชิงสังคม 
- นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง น าความรู้ที่ได้ออกไปบริการวิชาการในชุมชนและมหาวิทยาลัย  
- ในห้องสมุดของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติมีหนังสือที่เพียงพอต่อนักศึกษา 
- มีผลการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
และพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในทุก ๆ ด้าน 
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี และมีการปรับปรุงทุกรายวิชาทันสมัย มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา(มคอ.3และมคอ.4) ที่เปิดสอน นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินเป็นไปตามหลักวิชาการอย่าง
ถูกต้องตามศักยภาพ 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
   หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีการข้ึนระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งท่ี

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ได้ท าการ
ปรับปรุงใหม่เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เนื่องจากมีการรับนักศึกษาระบบ TCAS ท าให้มี
นักศึกษาไม่ตรงตามเป้า ในปีการศึกษา 2562  
 
 
เชิงสังคม 
     ในปี 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563)  ปรับปรุงให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความก้าวทางวิชาการ ตรงตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา
จากนวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร   
         4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
    มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ปี ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาท่ี
เข้ามาใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการ
สอน มีการจัดหาหนังสือใหม่ ๆ เข้าห้องสมุดสาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ เพ่ือไว้ใช้ในการเรียนการสอนให้เพียงพอ และมีการเก็บ
ดูแลรักษาอย่างเป็นอย่างดี 
 
 
ผลผลิต 
   การรับนักศึกษา จ านวน 30 คน ไม่เป็นไปตามแผนในระดับ
หลักสูตร และนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานที่
เหมาะสม สร้างความเชื่อม่ัน ความสู้งาน ความมีน้ าใจ และอดทน 
มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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 4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
 
 

การพัฒนากระบวนการผลิต 
1.หลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วม
ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือหลักสูตรที่ทันสมัยและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน  
2. มีปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร 
3.สร้างอัตลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  
4. มีปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และไม่สูญเสียต่อระดับมหาวิทยาลัย 
 
การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   
1.ได้จัดเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาที่จ าเป็นต่อบุคลากรสาย
วิชาการ โดยให้ท าผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย  
2. การท างาน มีส่วนร่วม  พูดคุย ปรึกษา และมีการเสนอแนะ
ข่าวสาร ที่เอ้ืออ านวยให้คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
 - ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 

เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 4.26 
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5.00 
 
เชิงสังคม 
- มหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่หลักสูตรผ่านสาขาวิชาและหลักสูตร โดยมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 - หลักสูตรมีการประชุม/ติดตาม/ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอเพ่ือ
ตรวจสอบถึงความคุ้มค่าของการใช้งาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดท่าแผนความต้องการที่พอเพียง
เหมาะสมต่อไป 
- ในส่วนที่ทรัพยากรเครื่องมือไม่เพียงพอ หลักสูตรได้ด่าเนินการจัดสรรงบประมาณของการศึกษาดูงาน
ออกเป็นโครงการย่อยอีก 2 โครงการ เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ได้ไปดูเครื่องมือทางเคมีชั้นสูง ท่าให้ได้มี
การเชื่อมโยงองค์ความรู้ในสิ่งที่เรียนมาแต่หลักสูตรไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีขั้นสูงให้เข้ากับสถานที่
ต่างๆที่ได้น่านักศึกษาไปศึกษาดูงานเพ่ิมเติม 
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2.มิตปิระสิทธิผล 
 
 

วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
- หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ตามหัวข้อ
การประเมินทักษะทั้ง 5 ด้าน 
 
 
เชิงสังคม 
- หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งในกลุ่มวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
และภาคทฤษฎีที่ควบคู่กับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้การก าหนดแนวทางการประเมินผลนั้นจะได้รับข้อมูลจากทั้ง
อาจารย์ผู้สอนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบัณฑิตในทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้องวิธีการวัด
และเครื่องมือวัดการประเมินผลในประเด็นหลัก 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งจากผลการประเมิณ
โดยภาพรวมผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ซึ่งได้
รายงานผลการจัดท าทวนสอบฯในรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 
และคณะกรรมการหลักสูตรได้รับทราบผลการจัดท าทวนสอบแล้วในการประชุมประจ าหลักสูตร  ซึ่ง
คณะกรรมการได้ประชุมตรวจสอบผลการทวนสอบแล้วจึงมีมติสรุปผลว่าส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรนี้ประจ าปีการศึกษา 2561 มีความเหมาะสมในด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และ
วิธีการประเมินผล รวมการใช้เครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสม และมีการจัดท าทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่
ค่อนข้างให้ผลการทวนสอบที่สอดคล้องกับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตเคม ี
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3.มิติผลกระทบ 
 
 

การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่
คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีค่าร้อยละ 90.91 
 
 
เชิงสังคม 
- ผลกระทบส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับหลักสูตรที่ท าให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีค่าลดลงในทุกปี 
ได้แก่ ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาด้านการเปลี่ยนสถานที่การเรียน ปัญหาด้านการเงิน และ
ปัญหาด้านสุขภาพ 
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4. มิติโอกาสการแข่งขัน 
 
และความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
ภาวะการมีงานท า 

     สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล
ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา
จากนวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร   
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตโดยรวมทั้ง 5 ด้าน เฉลี่ยเท่ากับ 
4.37 จากคะแนนเต็ม 5 
- ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าเทียบเป็น 4.69 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 
 
 
เชิงสังคม 
หลักสูตรมีการเตรียมพร้อมให้สามารถแข่งขันได้   
- มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้เกิดความ
ประหยัด นอกจากจากนี้ในอาจารย์ในสาขาส่วนใหญ่มีเงินทุนจาก
งานวิจัยจึงใช้งบประมาณท าวิจัยของตัวเองให้แก่นักศึกษาใน
รายวิชาโครงงานวิจัยอีกด้วย 
- หลักสูตรมีการสร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการ
ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายโดยการออกให้บริการวิชาการแก่โรงเรียน
ในเขตบริการ เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะใน
ด้านเคมี ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาศท าการทดลองและเข้าถึง
วิทยาศาสตร์ได้มากข้ึน 
 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
 
 
 

- หลักสูตรมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยให้มี
เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบันและเพ่ิมวิชาใหม่ๆที่ทันต่อ
สภาวการณ์โลกและตลาดแรงงาน พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตรให้มีการเรียนรู้ เป็นล าดับเพ่ือลดการออกระหว่าง
การศึกษา 
- หลักสูตรมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมทักษะทาง
วิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการส่งผลงานขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
 - ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 

เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2563)  

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสมและทั่วถึงเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 4.53  
จากคะแนนเต็ม 5.00 
 
 
เชิงสังคม 
- การจัดการศึกษาของหลักสูตร ได้พัฒนานักศึกษาให้มทีักษะทางองค์ความรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตร
ครบทุกด้าน ด้านทักษะความเป็นครู ด้านทักษะความช านาญของสาขาวิชาที่เรียน เช่นการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์  ได้อย่างถูกวิธีและถูกต้อง สามารถปฏิบัติได้จริง และการน าองค์ความรู้ที่มี
ออกไปฝึกปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนได้จริง น าความรู้ที่ได้ออกไปบริการวิชาการ ในชุมชนและมหาวิทยาลัย  
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
 -หลักสูตรได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม การประเมินคุณภาพ 
การปรับปรุงแก้ไข และการน าไปใช้ ตามองประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร อยู่ในเกณฑ์
คุณภาพระดับร้อยละ 80 ของการด าเนินการตามเป้าหมาย 
 
 
 
เชิงสังคม 
  หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีการขึ้นระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เป็นที่ประจักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
-การจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) มีความ
พร้อมทางด้านทรัพยากรในด้านการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 85 จากทรัพยากรเดิมและ
ทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรใหม่จึงเป็นผลกระทบต่อการพัฒนาในมิติทางบวก 
-ผลกระทบในมิติทางลบต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตร ร้อยละ 68 นักศึกษามีผลกระทบต่อค่า
ครองชีพของการด ารงชีวิตในการน ามาใช้จ่ายต่อการเรียนซึ่งจะเป็นผลกรทบต่อไปต่อการจัดการศึ
กาของหลักสูตร 
 
เชิงสังคม 
   -ในปี 2563 มีการจัดท าแผนปรับปรุงทรัพยากรและสื่อการเรียนการสอนทุกองค์ประกอบของ
หลักสูตรจนท าให้เกิดความพร้อมต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นอย่างดีและครบถ้วน  

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณาจาก
จ านวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร   
 
 
 

งบประมาณ 
-การได้รับงบประมาณในแต่ปี ได้รับจัดสรรหลายทางเช่นจากการ
มุ่งเน้นการจัดการให้เท่าเทียมกัน ได้รับจัดสรรจากจ านวนนักศึกษา
และการคงอยู่ที่มีอยู่ ท าให้มีความเพียงพอระดับหนึ่งต่อการจัด
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน การจัดการศึกษาได้
ด าเนินทุกภาพรวมที่ให้เกิดประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีการ
จัดท าสรรหาครุภัณฑ์ให้นักศึกษาเพ่ือไว้ใช้ในการเรียนการสอนให้
เพียงพอและปฏิบัติได้จริง มีการเก็บดูแลรักษาครุภัณฑ์ได้เป็นอย่าง
ดี และการพัฒนาคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
ผลผลิต 
 -นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในระดับ 4.53  
จากคะแนนเต็ม 5.00   



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 
เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 

 การพัฒนากระบวนการผลิต 
1.หลักสูตรได้มีการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   - การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 
   - การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์ 
2. มีการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และ
แนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดโครงการ 
  - โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
  -  โครงการบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนต่างๆ 
  -  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  -  ฝึกทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
4. มีการก ากับระบบการจัดผู้สอน คณะกรรมการหลักสูตรจัด
ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในรายวิชาที่สอน หากรายวิชาใดท่ี
ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอน จะใช้การเชิญมาเป็นอาจารย์
พิเศษเฉพาะรายวิชา 
 
 
การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   
1.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ได้เพ่ิมทักษะความรู้การปฏิบัติทีจ่ าเป็นต่อการจัดการศึ



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 
 
 

กาของหลักสูตรในหน่วยงานและนอกหน่วยงานศึกษาหาความรู้
ใหม่มาพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนให้ท าผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
2. มีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงและเข้าถึง
ทั้งผู้สอนและนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ และสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาตามแนวสมัยใหม่ มีการ
จัดการฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดี และเตรียมแผน
ส ารองเพ่ือเตรียมระบบข้อมูลไม่ให้สูญหาย 
3. จัดระบบการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ไว้เป็นหมวดหมู่ 
  - ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยมี
คณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประเมินผลระบบ
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับนานาชาติ 
  - มีระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และระบบการยืม 
– คืนวัสดุ – ครุภัณฑ์  
4. การท างาน มีส่วนร่วม  พูดคุย ปรึกษา และมีการเสนอแนะ
ข่าวสาร ที่เอ้ืออ านวยให้คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน 4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
ในปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรได้ด าเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยสนับสนุนงบประมาณรายหัว 

ส าหรับผู้สอน คนละ 6,000 บาท และได้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามรายการที่ปรากฏใน มคอ. 2 เพ่ือใช้
ส าหรับการสอนและวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ส่วนงานวิจัยที่ต้องใช้เครื่องมือชั้นสูงบางรายการ ทาง
หลักสูตรได้ขอใช้จากเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท าให้สามารถด าเนิน
งานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือให้ได้มาตรฐานสากลและเกิดการหารายได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ย่านมัทรี (อาคาร 12) ซึ่งอยู่
ระหว่างการด าเนินการ 
 
เชิงสังคม 

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ ในปีการศึกษา  2562  

ปีการศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

(ค่าเฉลี่ยโดยรวม) 
นักศึกษา อาจารย ์

2559 3.62 4.08 
2560 3.75 4.38 
2561 3.77 4.17 
2562 3.66 3.63 

 
 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไก ปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา

ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ ดังนี้ 
ในปีการศึกษา 2562 มีการทบทวนวิเคราะห์ มคอ. 5 ในปีที่ผ่านมาพบว่าหลักสูตรได้มีการปรับปรุง

แก้ไขเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร จ านวน 1 รายวิชา คอื รายวิชา 4234907 โครงงาน โดยก าหนดให้
เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  พระราชบัญญัติเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชีพ และยัง
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนที่ระบุอยู่
ใน มคอ. 3 ปีการศึกษา 2562 แล้ว 

จากการตรวจสอบและติดตามการส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.  3 และ มคอ. 4) ของหลักสูตร
พบว่า ผู้สอนจัดส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 
54 รายวิชา จากจ านวนทั้งหมด 78 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 69.23 ส่วนความถูกต้องของแผนการเรียนรู้
รายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) โดยเฉพาะการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
ใน มคอ. 2 จ านวน 78 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  

ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการก ากับและติดตามผลการเรียนนักศึกษาใน
แต่ละรายวิชาว่าแต่รายวิชามีการประเมินประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมหรือไม่ หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาใน มคอ. 3 หรือไม่ ดังนี้ 

1. รวบรวม มคอ. 3 ลงระบบของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง              

ใน มคอ. 2 
3. กรณีถูกต้อง อนุมัติให้ท าการสอน / กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนให้ผู้สอนน ากับไปแก้ไข 
4. ผู้สอนด าเนินการตาม มคอ. 3 



5. ผู้สอนส่งเกรด และ มคอ. 5 
6. พิจารณาการรายงานผลการประเมินใน มคอ. 5 เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการประเมินใน มคอ. 3 

เทอมถัดไป 
ผลการประเมินถูกต้อง / เหมาะสม 78 รายวิชา  

 
เชิงสังคม 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1. หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือร่วมกันก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา

ที่เปิดสอนในภาคการศึกษา โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนตามคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับรายวิชานั้น ๆ และผลประเมินการสอนของผู้สอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา และด าเนินการส่งภาระงานสอนไปยังคณะเพื่อให้คณะส่ง
ต่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือจัดท าตารางเรียนส าหรับนักศึกษา  

3. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา 
4. เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน

ตามกระบวนการก าหนดผู้สอน ส าหรับน าผลการด าเนินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอนในปี
การศึกษา 2563 ต่อไป 
 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  

ปีการศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จ านวนที่ลาออก
และคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิน้ปี
การศึกษา 2562 

อัตราการ
คงอยู ่

(ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 

2555 49 1 - - - 14 71.43 
2556 45 37 1 1 - 6 86.67 
2557 33 - 19 5 - 9 72.73 
2558 44 - - 5 28 11 75.00 
2559 43 - - - 6 12 72.09 

 
อัตราการคงอยู่ = (จ านวนรับเข้า – จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม) x 100/ จ านวนรับเข้า 
 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2556 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 86.67 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 72.73 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2558 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 75.00 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2559 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 72.09 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

ปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
สภาพเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัว ย้ายสถานศึกษา และปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาเอง 

 



การส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีรับเข้า 
จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละของ
นักศึกษาที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

2559 2560 2561 2562 

2556 45 37 1 1 - 86.67 
2557 33 - 19 5 - 72.73 
2558 44 - - 18 15 75.00 
2559 43 - - - 6 13.95 

ร้อยละนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา = (จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จตามแผน/จ านวนรับเข้า) x 100 
 

การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่รับเข้าปี 2556 คือ ร้อยละ 86.67 นักศึกษาที่รับเข้าปี 
2557 คือ ร้อยละ 72.73 นักศึกษาที่รับเข้าปี 2558 คือ ร้อยละ 75.00 และนักศึกษาที่รับเข้าปี 
2559 คือ ร้อยละ 13.95 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาคือ 1) นักศึกษาติด I ในรายวิชาโครงงาน และ

ผลกระทบจากโรคระบาดโรคโควิด-19  
 
เชิงสัง 

จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2562 จ านวน 32 คน และได้ตอบแบบส ารวจภาวะการมี
งานท าแล้วทั้งหมด 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจมีงานท าและประกอบ
อาชีพอิสระแล้ว จ านวน 21 คน (ร้อยละ 70 คิดเป็น 3.50 คะแนน) ซึ่งได้งานท าตรงกับสาขาที่



เรียนจ านวน 7 คน (ร้อยละ 23.33) ไม่ตรงสาขาที่เรียนจ านวน 14 คน (ร้อยละ 46.67) ยังไม่มีงาน
ท าจ านวน 9 คน  

การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจ านวน 8 คน (ร้อยละ 

25) พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.58 คะแนน) โดยมีรายละเอียด
ของระดับพึงพอใจในผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด (4.72) ด้านความรู้ อยู่ในระดับพึงพอมาก (4.69) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก (4.45) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด (4.58) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก (4.45) 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณาจาก
จ านวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร   
         4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

เชิงปริมาณ 
รายรับในภาพรวมลดลง เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลง 
อัตราการคงอยู่ลดลงจากปีการศึกษา 2561 

 
เชิงสังคม 
การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินจ านวน 8 คน (ร้อยละ 25) พบว่า ผลการประเมินโดย
รวมอยู่ ในระดับ พึงพอใจมากที่ สุ ด  (4 .58 คะแนน) โดยมี
รายละเอียดของระดับพึงพอใจในผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.72) ด้าน
ความรู้ อยู่ในระดับพึงพอมาก (4.69) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก (4.45) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.58) และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.45) 
 ส่วนงานวิจัยที่ต้องใช้ เครื่องมือชั้นสูงบางรายการ ทาง
หลักสูตรได้ขอใช้จากเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันภายนอก 
เ ช่ น  ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย น เ ร ศ ว ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ท าให้สามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง และในปี 
2562 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและ



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 
เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 

เครื่องมือให้ได้มาตรฐานสากลและเกิดการหารายได้ ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ย่านมัทรี (อาคาร 12) พร้อมด้วยวัสดุครุภัณฑ์ จ านวน 2 
ห้อง รวมงบประมาณ 1,926,000 บาท ซึ่งเริ่มจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2563 นี้ 

ในปีการศึกษา 2562 มีการทบทวนวิเคราะห์ มคอ. 5 ในปีที่
ผ่านมาพบว่าหลักสูตรได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระรายวิชา
ในหลักสูตร จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 4234907 โครงงาน 
โดยก าหนดให้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์ พ.ศ. 2558 และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีจิตส านึก
และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชีพ 
และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนที่ระบุอยู่ใน มคอ. 3 ปี
การศึกษา 2562 แล้ว และมีการปรับปรุงเมื่อครบรอบ 5 ปี 
 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดท าระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์  ดังนี้ 

   1.1 ก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านส่งแผนการอบรม
พัฒนาประจ าปีการศึกษาโดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ ร้อยละ 100 
เข้ารับการพัฒนาตนเอง 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

   1.2 กรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแผนให้
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
   1.3 เสนอของบประมาณ เพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนา
ตามแผน 

1.4 คณาจารย์เข้ารับการอบรมตามแผน 
   1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่
ประเมินและติดตามจากรายงานการเข้าร่วมการอบรมตลอดจน
การน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน วิจัย และบริการ
วิชาการ  

จากการประเมินติดตามการไปอบรมพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์ ปีการศึกษา 2562 พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ท่านได้รับเข้ารับการอบรมและพัฒนาครบทุกคน และสอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตรทั้งหมด ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
อาจารย์แต่ละคนได้รับเงินสนับสนุนจากคณะฯ คนละ 3,000 
บาท ซึ่งไม่เพียงพอหากโครงการอบรมที่ต้องเสียค่าลงทะเบียน 
และยังพบอุปสรรคในการไปอบรมพัฒนา เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 ด้วย นอกจากนี้  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยท าให้มาสามารถเลือกไปอบรมพัฒนา บางครั้งมี
หลักสูตรที่เหมาะสมต่อการอบรมพัฒนาและตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตร แต่ไม่สามารถไปได้เพราะไม่ตรงกับงวดเงิน
ที่ ตั้ ง ไว้  อีกทั้ งก าหนดการอบรมของบางหน่วยงานมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ท าให้คาดการณ์เพ่ือขอตั้งงบประมาณ
เป็นรายไตรมาสตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ยาก  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ทบทวนระบบและกลไก

ในการพัฒนาอาจารย์ที่ผ่านมา อาจารย์ได้ไปพัฒนาตนเองร้อยละ 
100 โดยส่วนที่เป็นอุปสรรคให้เกิดความไม่สะดวกคือกรอบการใช้
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่ต้องมีการวางแผนการพัฒนา
ตนเองล่วงหน้า จึงเห็นควรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน 
ส ารวจข้อมูลการอบรม ประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ และส่งแผนการอบรมพัฒนาตนเองตาม
ปีงบประมาณ โดยส่งก่อนการตั้งงบประมาณของสาขา เพ่ือจะได้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล 
 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร  

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1. มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและ

กระบวนการท างาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์  การ
จัดการทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต  และการ
ประหยัด พิจารณาจากผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
เปรียบเทียบกับต้นทุนที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ  
- หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมกับกระบวนการท างานต่อจ านวนนักศึกษาที่มี
อยู่ในหลักสูตร โดยอาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมใน
การส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร้อยละ100 และมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น หนงัสือตามรายวิชาที่เปิดสอน
ใน มคอ. 2 
- จุดคุ้มทุนของนักศึกษาในหลักสูตรมีค่าเท่ากับ 3 คน 
จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในหลักสูตรจ านวน   17 
คน ซึ่งเมื่อค านวณแล้วพบว่ามีค่าเกินกว่าจุดคุ้มทุน 
 
เชิงสังคม 
- การจัดการหลักสู ตรเทคโน โลยีชี วภาพ มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องต่อสังคม เมื่อพิจารณาจาก
จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่หลักสูตรฯ ได้จัดเตรียม
ให้นักศึกษาด าเนินการท ากิจกรรมต่อสังคม เช่น ค่ายจิต
อาสาสู่ชุมชนฯ และค่ายบริการวิชาการ เป็นต้น 

2. มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัดการศึกษาว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย

เชิงปริมาณ 
- ผลจากการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในหลักสูตรฯ พบว่า นักศึกษาสามารถสอบผ่านการทวน



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
พิจารณาจากองค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ได้แก่ 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และนักศึกษา 

สอบผลสัมฤทธิ์เป็นจ านวนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- หลักสูตรมีการปรับปรุงทุก 5 ปี และมีการปรับปรุง
รายวิชาให้มีความทันสมัย ปรับใช้ได้กับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ที่เปิดสอน ส่งผลให้การประเมินนักศึกษาเป็นไป
ตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง 
 
เชิงสังคม 
- ผลจากการประเมินโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม 
แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาในหลักสูตรมีประสิทธิภาพใน
การจัดกิจกรรมตามโครงการเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับ
สังคมได้ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร 
- หลั กสู ตรได้มี การปรับปรุ งให้ ได้มาตรฐานและ
สอดคล้ อ งตามห ลั กสู ต รระดั บ อุดมศึ กษ า  (CHE 
Curriculum Online : CHECO)  
 

3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย 
ทั้งท่ีเกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจกระทบต่อการ
พัฒนาในมิติอ่ืน หรือการด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ การวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ

เชิงปริมาณ 
- เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ และ
หลักสูตรมีแนวทางชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ได้ท าการปรับปรุงเป็นหลักสูตร
ใหม่  เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงผลกระทบ
ในกรณีที่ไม่ได้ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  และประกอบกับสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้เกิดผลกระทบต่ออัตรา
การคงอยู่ อัตราการส าเร็จทางการศึกษาไม่ครบทุกชั้นปี 
 
เชิงสังคม 
- ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร พ.ศ. 2558) ได้ท าการ
ปรับปรุงเป็นหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ท าให้แนว
ทางการด าเนินงานหลักสูตรชัดเจนมากขึ้น ชุมชนได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันมา
ยิ่งขึ้นด้วย 
 



 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึ งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร (พิจารณาจาก
จ านวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.1 งบประมาณ 
    1) รายรับในระดับหลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ปี 
มากน้อยแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาที่เข้ามาใหม่
และนักศึกษาที่คงอยู่  ซึ่ งงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรของ
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพอยู่ในอัตราคงที่ หรือลดลงเล็กน้อย 
เนื่องจากจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ในแต่ละปีมีความแตกต่างกันไม่
เกินร้อยละ 15 
    2) ผลจากการจัดสรรงบประมาณในข้อ (1) ส่งผลต่อการ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรในหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
เพ่ิมช่องทางการใช้ทรัพยากรจากแหล่งอ่ืนที่ไม่มีการใช้งบประมาณ 
    3) แนวทางการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ทางหลักสูตรได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการทดลองเชิงปฏิบัติการ การน า
กลับมาใช้ใหม่ หรือการประยุกต์ใช้วัสดุทดแทน เป็นต้น 
    4) หลักสูตรฯ ไม่มีรายรับจากแหล่งอื่นๆ 
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  4.2 ผลผลิต 

   1) การรับนักศึกษาจ านวน 30 คน ไม่เป็นไปตามแผนในระดับ
หลักสูตร เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกร่วมด้วย ทางหลักสูตรจึงมีการ
ปรับแนวทางการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก แบบบูรณการณ์
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาในหลักสูตร เป็นการสร้าง
ความคุ้นชิน ความสัมพันธ์ และปลูกฝังความรู้สึกต้องการมีส่วน
ร่วมในหลักสูตรฯ 
2) แนวทางการปฏิบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ที่เป็น
ระบบ ท าให้ไม่พบการ Drop out ของนักศึกษา 
3) เนื่องจากหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลักสูตรใหม่ 2558 ท า
ให้ยังไม่มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ส่วนระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เท่ากับ 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
4) ทางหลักสูตรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับ
ภาครัฐและเอกชน โดยผ่านการท าโครงการ หรืองานวิจัยร่วมกัน 
เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา  

          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

 
 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต 
1) หลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชาในรูปแบบการบูรณการณ์
ร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ และงานวิจัย มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วม
ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือหลักสูตรที่ทันสมัยและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน  
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        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 
เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 

2) มีปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตรให้ทันสมัยทั้งเนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
3) มีการสร้างอัตลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร สร้าง
จุดเด่น เช่น การเรียนการสอนนอกห้องเรียน เรียนสถานการณ์จริง 
ผู้ประกอบการจริง  
4) มีการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และไม่สูญเสียต่อระดับมหาวิทยาลัย  โดยจัด
หมวดหมู่การเรียนการสอนให้เกิดความสอดคล้อง ไม่ซ้ าซ้อน เป็น
ต้น 
 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   
1) มีการจัดเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อ
บุคลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะการสนับสนุนท าผลงานทาง
วิชาการ และงานวิจัย ซึ่งอาศัยกลไกการวางระเบียบขั้นตอนใน
ระดับมหาวิทยาลัย  
2) มีการจัดเก็บหนังสือในระบบสารสนเทศในรูปแบบห้องสมุดของ
สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพอย่างเป็นระบบ ตาม
รูปแบบสากล ถูกต้องและตรวจสอบได ้
3) มีนโยบายให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม  พูดคุย ปรึกษา และเสนอแนะข้อมูลที่
อ านวยต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ และตื่นตัวอยู่
เสมอ เช่น การจัดประชุมรับฟังความเห็นในการจัดสรรงบประมาณ 
การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน 
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 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน 4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
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1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
ในปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรได้ด าเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยสนับสนุนงบประมาณรายหัว 

ส าหรับผู้สอน คนละ 3,000 บาท และได้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามรายการที่ปรากฏใน มคอ. 2 เพ่ือใช้
ส าหรับการสอนและวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา และในปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดหารายการ
ทดแทนตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  

สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ จ านวน เพ่ิมเติม/รายการใหม่ 

1. ม้วนกระดาษฉากหลัง 3 ม้วน เพิ่มเตมิ 

2. โครงแขวนฉากหลัง แบบ 3 ม้วนกระดาษ 1 ชุด รายการใหม ่

3. ชุด Green Screen 2 ตัว รายการใหม ่

4. ฉากหลังแบบพกพา สีเขียว/สีน ้าเงิน 4 อัน รายการใหม ่

5. ชุดไมค์คอนเดนเซอร ์USB 3 ตัว รายการใหม ่

6. กล้องเว็บแคม 6 ตัว รายการใหม ่

 
โดยต้องการ กล้อง DSLR อย่างน้อย จ านวน 3 ตัว 
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เชิงสังคม 

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ ในปีการศึกษา  2562  

ปีการศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

(ค่าเฉลี่ยโดยรวม) 
นักศึกษา อาจารย ์

2559 3.49 4.03 
2560 3.92 4.06 
2561 3.89 4.10 
2562 3.99 4.12 

 
 

2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไก ปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา

ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ ดังนี้ 
ในปีการศึกษา 2562 มีการทบทวนวิเคราะห์ มคอ. 5 ในปีที่ผ่านมาพบว่าหลักสูตรได้มีการเพ่ิมรายวิชา

ใหม่จ านวน 9 วิชา และ ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร จ านวน 26 วิชา โดยมีการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ระบุอยู่ใน มคอ. 3 ปีการศึกษา 2563  

จากการตรวจสอบและติดตามการส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.  3 และ มคอ. 4) ของหลักสูตร
พบว่า ผู้สอนจัดส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการก ากับและติดตามผลการเรียนนักศึกษาใน
แต่ละรายวิชาว่าแต่รายวิชามีการประเมินประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมหรือไม่ หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาใน มคอ. 3 หรือไม่ ดังนี้ 

1. รวบรวม มคอ. 3 ลงระบบของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง              

ใน มคอ. 2 
3. กรณีถูกต้อง อนุมัติให้ท าการสอน / กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนให้ผู้สอนน ากับไปแก้ไข 
4. ผู้สอนด าเนินการตาม มคอ. 3,4 
5. ผู้สอนส่งเกรด และ มคอ. 5,6 
6. พิจารณาการรายงานผลการประเมินใน มคอ. 5,6 เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการประเมินใน มคอ. 

3,4 เทอมถัดไป 
ผลการประเมินถูกต้อง / เหมาะสมทุกรายวิชา  

 
เชิงสังคม 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1. หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือร่วมกันก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา

ที่เปิดสอนในภาคการศึกษา โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนตามคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับรายวิชานั้น ๆ และผลประเมินการสอนของผู้สอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา และด าเนินการส่งภาระงานสอนไปยังคณะเพื่อให้คณะส่ง
ต่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือจัดท าตารางเรียนส าหรับนักศึกษา  

3. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา 
4. เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน

ตามกระบวนการก าหนดผู้สอน ส าหรับน าผลการด าเนินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอนในปี
การศึกษา 2563 ต่อไป 
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3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  

ปี
การศึกษา 

จ านวน
ท่ี

รับเข้า 
(1) 

จ านวนท่ีส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

(2) 

อัตราส าเร็จ
การศึกษาตาม

เกณฑ์ 
[(2)/(1)]x100 

จ านวนท่ีคง
อยู่สิ้นปี

การศึกษา 
2562 
(3) 

จ านวนท่ีออก
ระหว่างเรียนจน
สิ้นปีการศึกษา 

2562 
(4) 

ร้อยละ 
อัตราการคงอยู่ 

[(1)-(4)/(1)]x100 
2559 2560 2561 2562 

2556 23 11 1 1 1 56.52 - 9 60.87 
2557 28 - 4 12 2 57.14 - 10 60.71 
2558 36 - - 13 3 36.11 1 19 47.22 
2559 41 - - - 35 85.37 3 3 92.68 
2560 53 - - - - - 32 21 60.38 
2561 32 - - - - - 27 5 84.38 
2562 43 - - - - - 40 3 93.02 

 
อัตราการคงอยู่ = (จ านวนรับเข้า – จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม) x 100/ จ านวนรับเข้า 
 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2556 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 60.87 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 60.71 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2558 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 47.22 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2559 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 92.68 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
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ปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
สภาพเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัว ย้ายสถานศึกษา และปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาเอง 

 
การส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
จ านวนที่
รับเขา้ 
(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

(2) 

จ านวนที่ออก
ระหว่างเรยีนจน
สิ้นปีการศึกษา 

2561 
 

อัตราส าเร็จ
การศึกษาตาม

เกณฑ์ 
[(2)/(1)]x100 2559 2560 2561 2562 

2556 23 11 1 1 1 9 56.52 
2557 28 - 4 12 2 10 57.14 

2558 36 - - 13 3 19 36.11 
2559 41 - -  35 3 85.37 

 
ร้อยละนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา = (จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จตามแผน/จ านวนรับเข้า) x 100 

 
การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่รับเข้าปี 2556 คือ ร้อยละ 56.52 นักศึกษาที่รับเข้าปี 

2557 คือ ร้อยละ 57.14 นักศึกษาที่รับเข้าปี 2558 คือ ร้อยละ 36.11 และนักศึกษาที่รับเข้าปี 
2559 คือ ร้อยละ 85.37 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาคือ 1) นักศึกษาติด I ในรายวิชาโครงงาน และ

ผลกระทบจากโรคระบาดโรคโควิด-19  
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เชิงสังคม 

จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2562 จ านวน 26 คน และได้ตอบแบบส ารวจภาวะการมี
งานท าแล้วทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจมีงานท าและประกอบ
อาชีพอิสระแล้ว จ านวน 15 คน (ร้อยละ 75 คิดเป็น 3.75 คะแนน) ยังไม่มีงานท าจ านวน 5 คน  

การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจ านวน 6 คน (ร้อยละ 

23.07) พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.59 คะแนน) โดยมี
รายละเอียดของระดับพึงพอใจในผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.60) ด้านความรู้ อยู่ในระดับพึงพอมาก (4.71) ด้านทักษะทางปัญญา 
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.47) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.60) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.56) 
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4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณาจาก
จ านวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร   
         4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

เชิงปริมาณ 
รายรับในภาพรวมลดลง เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลง 
อัตราการคงอยู่ลดลงจากปีการศึกษา 2561 

 
เชิงสังคม 
การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินจ านวน 6 คน (ร้อยละ 23.07) พบว่า ผลการประเมินโดย
รวมอยู่ ในระดับพึงพอใจมากที่ สุ ด  (4 .59 คะแนน)  โดยมี
รายละเอียดของระดับพึงพอใจในผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (4.60) ด้าน
ความรู้ อยู่ในระดับพึงพอมาก (4.71) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก (4.47) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.60) และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.56) 
 ส่วนอุปกรณ์ขั้นสูงและห้องปฏิบัติการที่ต้องการเพ่ิมเติม คือ 
กล้องวิดีโอ ห้องสตูดิโอถ่ายงาน ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียเพ่ือการ
ตัดต่อภาพวิดีโอขั้นสูง รวมถึงการท างานวิดีโอ 

ในปีการศึกษา 2562 มีการทบทวนวิเคราะห์ มคอ. 5 ในปีที่
ผ่านมาพบว่าหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 มีการทบทวน
วิเคราะห์ มคอ. 5 ในปีที่ผ่านมาพบว่าหลักสูตรได้มีการ เพ่ิม
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        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 
เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 

รายวิชาใหม่จ านวน 9 วิชา และ ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระ
รายวิชาในหลักสูตร จ านวน 26 วิชา โดยมีการปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ระบุอยู่ใน มคอ. 3 ปีการศึกษา 2563 แล้ว 
และมีการปรับปรุงเมื่อครบรอบ 5 ปี 
 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดท าระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์  ดังนี้ 

   1.1 ก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านส่งแผนการอบรม
พัฒนาประจ าปีการศึกษาโดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ ร้อยละ 100 
เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
   1.2 กรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแผนให้
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
   1.3 เสนอของบประมาณ เพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนา
ตามแผน 

1.4 คณาจารย์เข้ารับการอบรมตามแผน 
   1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่
ประเมินและติดตามจากรายงานการเข้าร่วมการอบรมตลอดจน
การน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน วิจัย และบริการ
วิชาการ  

จากการประเมินติดตามการไปอบรมพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์ ปีการศึกษา 2562 พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ท่านได้รับเข้ารับการอบรมและพัฒนาครบทุกคน และสอดคล้อง



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

กับความต้องการของหลักสูตรทั้งหมด ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
อาจารย์แต่ละคนได้รับเงินสนับสนุนจากคณะฯ คนละ 3,000 
บาท ซึ่งไม่เพียงพอหากโครงการอบรมที่ต้องเสียค่าลงทะเบียน 
และยังพบอุปสรรคในการไปอบรมพัฒนา เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 ด้วย นอกจากนี้  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยท าให้มาสามารถเลือกไปอบรมพัฒนา บางครั้งมี
หลักสูตรที่เหมาะสมต่อการอบรมพัฒนาและตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตร แต่ไม่สามารถไปได้เพราะไม่ตรงกับงวดเงิน
ที่ ตั้ ง ไว้  อีกทั้ งก าหนดการอบรมของบางหน่วยงานมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ท าให้คาดการณ์เพ่ือขอตั้งงบประมาณ
เป็นรายไตรมาสตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้ยาก  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ทบทวนระบบและกลไก
ในการพัฒนาอาจารย์ที่ผ่านมา อาจารย์ได้ไปพัฒนาตนเองร้อยละ 
100 โดยส่วนที่เป็นอุปสรรคให้เกิดความไม่สะดวกคือกรอบการใช้
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่ต้องมีการวางแผนการพัฒนา
ตนเองล่วงหน้า จึงเห็นควรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน 
ส ารวจข้อมูลการอบรม ประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ และส่งแผนการอบรมพัฒนาตนเองตาม
ปีงบประมาณ โดยส่งก่อนการตั้งงบประมาณของสาขา เพ่ือจะได้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล 
 

 



 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน 4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
ในปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรได้ด าเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยสนับสนุนงบประมาณรายหัว 

ส าหรับผู้สอน คนละ 6,000 บาท และได้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามรายการที่ปรากฏใน มคอ. 2 เพ่ือใช้
ส าหรับการสอนและวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา  
 
เชิงสังคม 

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในปี
การศึกษา  2562  

รายการ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เฉลี่ย 
ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน  4 4 4.5 4.17 
ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก  4.5 4.5 4 4.33 
ด้านห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 4.25 4.25 4.5 4.33 
ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  3.88 3.875 4.5 4.09 
ด้านอื่น ๆ  4.25 4.25 4 4.17 

ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.18 4.18 4.3 4.22 
 
 
 
 
 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไก ปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา

ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ ดังนี้ 
จากการตรวจสอบและติดตามการส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.  3 และ มคอ. 4) ของหลักสูตร

พบว่า ผู้สอนจัดส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 
27 รายวิชา จากจ านวนทั้งหมด 27 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนความถูกต้องของแผนการเรียนรู้
รายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) โดยเฉพาะการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
ใน มคอ. 2 จ านวน 27 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  

ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการก ากับและติดตามผลการเรียนนักศึกษาใน
แต่ละรายวิชาว่าแต่รายวิชามีการประเมินประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมหรือไม่ หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาใน มคอ. 3 หรือไม่ ดังนี้ 

1. รวบรวม มคอ. 3 ลงระบบของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง              

ใน มคอ. 2 
3. กรณีถูกต้อง อนุมัติให้ท าการสอน / กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนให้ผู้สอนน ากับไปแก้ไข 
4. ผู้สอนด าเนินการตาม มคอ. 3 
5. ผู้สอนส่งเกรด และ มคอ. 5 
6. พิจารณาการรายงานผลการประเมินใน มคอ. 5 เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการประเมินใน มคอ. 3 

เทอมถัดไป 
ผลการประเมินถูกต้อง / เหมาะสม 27 รายวิชา  

เชิงสังคม 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 



1. หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือร่วมกันก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคการศึกษา โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนตามคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับรายวิชานั้น ๆ และผลประเมินการสอนของผู้สอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา และด าเนินการส่งภาระงานสอนไปยังคณะเพื่อให้คณะส่ง
ต่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือจัดท าตารางเรียนส าหรับนักศึกษา  

3. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา 
4. เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน

ตามกระบวนการก าหนดผู้สอน ส าหรับน าผลการด าเนินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอนในปี
การศึกษา 2563 ต่อไป 
 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  

ปีการศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จ านวนที่ลาออก
และคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิน้ปี
การศึกษา 2562 

อัตราการ
คงอยู ่

(ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 

2558 29 - - 5 9 9 20.69 
2559 18 - - - 10 4 22.22 
2560 30 - - - - 5 83.33 
2561 21 - - - - 3 85.71 
2562 15 - - - - 1 93.33 

 
อัตราการคงอยู่ = (จ านวนรับเข้า – จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม) x 100/ จ านวนรับเข้า 
 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2558 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 20.69 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2559 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 22.22 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2560 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 83.33 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2561 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 85.71 

รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2561 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 93.33 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

ปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
สภาพเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัว ย้ายสถานศึกษา และปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาเอง 

 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
การส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีรับเข้า 
จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละของ
นักศึกษาที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

2559 2560 2561 2562 

2558 29 - - 5 9 48.28 
2559 18 - - - 10 55.55 
2560 30 - - - - 0.00 
2561 21 - - - - 0.00 
2562 15 - - - - 0.00 

ร้อยละนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา = (จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จตามแผน/จ านวนรับเข้า) x 100 
 

การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่รับเข้าปี 2558 คือ ร้อยละ 48.28 นักศึกษาที่รับเข้าปี 
2559 คือ ร้อยละ 55.55  

 
 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาคือ 1) นักศึกษาติด I ในรายวิชาโครงงาน และ

ผลกระทบจากโรคระบาดโรคโควิด-19  
 
เชิงสังคม 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2562 จ านวน 18 คน และได้ตอบแบบส ารวจภาวะการมี

งานท าแล้วทั้งหมด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจมีงานท าและประกอบ
อาชีพอิสระแล้ว จ านวน 8 คน (ร้อยละ 61.54 คิดเป็น 3.08 คะแนน) ซึ่งได้งานท าตรงกับสาขา
ที่เรียนจ านวน 8 คน (ร้อยละ 100) ยังไม่มีงานท าจ านวน 5 คน  

การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจ านวน 8 คน (ร้อยละ 

61.54) พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.67 คะแนน) โดยมี
รายละเอียดของระดับพึงพอใจในผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.83) ด้านความรู้ อยู่ในระดับพึงพอมาก (4.53) ด้านทักษะทางปัญญา 
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.50) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.75) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.75) 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณาจาก
จ านวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร   
         4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

เชิงปริมาณ 
รายรับในภาพรวมลดลง เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลง 
อัตราการคงอยู่ลดลงจากปีการศึกษา 2561 

 
เชิงสังคม 
การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินจ านวน 8 คน (ร้อยละ 61.54) พบว่า ผลการประเมินโดย
รวมอยู่ ในระดับพึงพอใจมากที่ สุ ด  (4 .67 คะแนน) โดยมี
รายละเอียดของระดับพึงพอใจในผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.83) ด้าน
ความรู้ อยู่ในระดับพึงพอมาก (4.53) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก (4.50) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.75) และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.75) 
  
 
 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดท าระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์  ดังนี้ 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 
เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 

   1.1 ก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านส่งแผนการอบรม
พัฒนาประจ าปีการศึกษาโดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ ร้อยละ 100 
เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
   1.2 กรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแผนให้
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
   1.3 เสนอของบประมาณ เพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนา
ตามแผน 

1.4 คณาจารย์เข้ารับการอบรมตามแผน 
   1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่
ประเมินและติดตามจากรายงานการเข้าร่วมการอบรมตลอดจน
การน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน วิจัย และบริการ
วิชาการ  

จากการประเมินติดตามการไปอบรมพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์ ปีการศึกษา 2562 พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ท่านได้รับเข้ารับการอบรมและพัฒนาครบทุกคน และสอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตรทั้งหมด ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
อาจารย์แต่ละคนได้รับเงินสนับสนุนจากคณะฯ คนละ 3,000 
บาท ซึ่งไม่เพียงพอหากโครงการอบรมที่ต้องเสียค่าลงทะเบียน 
และยังพบอุปสรรคในการไปอบรมพัฒนา เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 ด้วย นอกจากนี้  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยท าให้มาสามารถเลือกไปอบรมพัฒนา บางครั้งมี
หลักสูตรที่เหมาะสมต่อการอบรมพัฒนาและตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตร แต่ไม่สามารถไปได้เพราะไม่ตรงกับงวดเงิน
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- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

ที่ตั้ ง ไว้  อีกทั้ งก าหนดการอบรมของบางหน่วยงานมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ท าให้คาดการณ์เพ่ือขอตั้งงบประมาณ
เป็นรายไตรมาสตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ยาก  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ทบทวนระบบและกลไก
ในการพัฒนาอาจารย์ที่ผ่านมา อาจารย์ได้ไปพัฒนาตนเองร้อยละ 
100 โดยส่วนที่เป็นอุปสรรคให้เกิดความไม่สะดวกคือกรอบการใช้
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่ต้องมีการวางแผนการพัฒนา
ตนเองล่วงหน้า จึงเห็นควรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน 
ส ารวจข้อมูลการอบรม ประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ และส่งแผนการอบรมพัฒนาตนเองตาม
ปีงบประมาณ โดยส่งก่อนการตั้งงบประมาณของสาขา เพ่ือจะได้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล 
 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน 4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
ในปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรได้ด าเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยสนับสนุนงบประมาณรายหัว 

ส าหรับผู้สอน คนละ 6,000 บาท และได้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามรายการที่ปรากฏใน มคอ. 2 เพ่ือใช้
ส าหรับการสอนและวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา  
 
เชิงสังคม 

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในปี
การศึกษา  2562  

รายการ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เฉลี่ย 
ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน  4 4 4.5 4.17 
ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก  4.5 4.5 4 4.33 
ด้านห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 4.25 4.25 4.5 4.33 
ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  3.88 3.875 4.5 4.09 
ด้านอื่น ๆ  4.25 4.25 4 4.17 

ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.18 4.18 4.3 4.22 
 
 
 
 
 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไก ปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา

ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ ดังนี้ 
จากการตรวจสอบและติดตามการส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.  3 และ มคอ. 4) ของหลักสูตร

พบว่า ผู้สอนจัดส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 
27 รายวิชา จากจ านวนทั้งหมด 27 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนความถูกต้องของแผนการเรียนรู้
รายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) โดยเฉพาะการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
ใน มคอ. 2 จ านวน 27 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  

ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการก ากับและติดตามผลการเรียนนักศึกษาใน
แต่ละรายวิชาว่าแต่รายวิชามีการประเมินประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมหรือไม่ หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาใน มคอ. 3 หรือไม่ ดังนี้ 

1. รวบรวม มคอ. 3 ลงระบบของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง              

ใน มคอ. 2 
3. กรณีถูกต้อง อนุมัติให้ท าการสอน / กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนให้ผู้สอนน ากับไปแก้ไข 
4. ผู้สอนด าเนินการตาม มคอ. 3 
5. ผู้สอนส่งเกรด และ มคอ. 5 
6. พิจารณาการรายงานผลการประเมินใน มคอ. 5 เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการประเมินใน มคอ. 3 

เทอมถัดไป 
ผลการประเมินถูกต้อง / เหมาะสม 27 รายวิชา  

เชิงสังคม 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1. หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือร่วมกันก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา

ที่เปิดสอนในภาคการศึกษา โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนตามคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับรายวิชานั้น ๆ และผลประเมินการสอนของผู้สอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา และด าเนินการส่งภาระงานสอนไปยังคณะเพื่อให้คณะส่ง
ต่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือจัดท าตารางเรียนส าหรับนักศึกษา  

3. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา 
4. เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน

ตามกระบวนการก าหนดผู้สอน ส าหรับน าผลการด าเนินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอนในปี
การศึกษา 2563 ต่อไป 

3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับ
หลักสูตร  ทั้งที่คาดหมายและ
ไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดข้ึน
ระหว่างและภายหลังการ
ด าเนินการ ที่อาจกระทบต่อ
การพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  
ผลผลิตและผู้ที่เก่ียวข้องกับ
ผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานต้อง
ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง
ผลกระทบทั้งทางด้านบวกและ

เชิงปริมาณ 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  

ปีการศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จ านวนที่ลาออก
และคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิน้ปี
การศึกษา 2562 

อัตราการ
คงอยู ่

(ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 

2558 - - - - - - - 
2559 - - - - - - - 
2560 - - - - - - - 
2561 - - - - - - - 
2562 - - - - - - - 

 
อัตราการคงอยู่ = (จ านวนรับเข้า – จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม) x 100/ จ านวนรับเข้า 

 
 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
ด้านลบ ในมิติที่สามารถแสดง
ในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึง
ผลกระทบในกรณีท่ีไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
  เพ่ิงเปิดรับในปีการศึกษา 2563 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

ปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
สภาพเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัว ย้ายสถานศึกษา และปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาเอง 

 
การส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีรับเข้า 
จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละของ
นักศึกษาที่

ส าเร็จ
การศึกษา 

2559 2560 2561 2562 

2558 - - - - - - 
2559 - - - - - - 
2560 - - - - - - 
2561 - - - - - - 
2562 - - - - - - 

ร้อยละนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา = (จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จตามแผน/จ านวนรับเข้า) x 100 
               เพ่ิงเปิดรับในปีการศึกษา 2563 
  

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาคือ 1) นักศึกษาติด I ในรายวิชาโครงงาน และผลกระทบ

จากโรคระบาดโรคโควิด-19  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
เชิงสังคม 

ไม่มี เพ่ิงเปิดรับในปีการศึกษา 2563 
  

การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ไม่มี เพ่ิงเปิดรับในปีการศึกษา 2563 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณาจาก
จ านวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร   
         4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

เชิงปริมาณ 
ไมมี่ เพ่ิงเปิดรับในปีการศึกษา 2563 

 
เชิงสังคม 
      ไม่มี เพ่ิงเปิดรับในปีการศึกษา 2563 
  
 
 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดท าระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์  ดังนี้ 

   1.1 ก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านส่งแผนการอบรม
พัฒนาประจ าปีการศึกษาโดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ ร้อยละ 100 
เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
   1.2 กรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแผนให้
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
   1.3 เสนอของบประมาณ เพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนา
ตามแผน 

1.4 คณาจารย์เข้ารับการอบรมตามแผน 
   1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่
ประเมินและติดตามจากรายงานการเข้าร่วมการอบรมตลอดจน
การน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน วิจัย และบริการ
วิชาการ  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 
เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 

จากการประเมินติดตามการไปอบรมพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์ ปีการศึกษา 2562 พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ท่านได้รับเข้ารับการอบรมและพัฒนาครบทุกคน และสอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตรทั้งหมด ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
อาจารย์แต่ละคนได้รับเงินสนับสนุนจากคณะฯ คนละ 3,000 
บาท ซึ่งไม่เพียงพอหากโครงการอบรมที่ต้องเสียค่าลงทะเบียน 
และยังพบอุปสรรคในการไปอบรมพัฒนา เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 ด้วย นอกจากนี้  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยท าให้มาสามารถเลือกไปอบรมพัฒนา บางครั้งมี
หลักสูตรที่เหมาะสมต่อการอบรมพัฒนาและตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตร แต่ไม่สามารถไปได้เพราะไม่ตรงกับงวดเงิน
ที่ ตั้ ง ไว้  อีกทั้ งก าหนดการอบรมของบางหน่วยงานมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ท าให้คาดการณ์เพ่ือขอตั้งงบประมาณ
เป็นรายไตรมาสตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ยาก  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ทบทวนระบบและกลไก
ในการพัฒนาอาจารย์ที่ผ่านมา อาจารย์ได้ไปพัฒนาตนเองร้อยละ 
100 โดยส่วนที่เป็นอุปสรรคให้เกิดความไม่สะดวกคือกรอบการใช้
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่ต้องมีการวางแผนการพัฒนา
ตนเองล่วงหน้า จึงเห็นควรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน 
ส ารวจข้อมูลการอบรม ประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ และส่งแผนการอบรมพัฒนาตนเองตาม
ปีงบประมาณ โดยส่งก่อนการตั้งงบประมาณของสาขา เพ่ือจะได้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล 
 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
         จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562  จ านวน 8 คนจากนักศึกษาที่รับเข้า 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
        นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาได้งานท า  7 คนจากจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.5  และมีระดับความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต 4.42 ระดับคุณภาพดี 
 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
          นักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2559 จ านวน 8 คน และจบการศึกษาปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 
คน  
 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
 
         นักศึกษาออกไปท างานและระดับความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิตระดับคุณภาพดี 
 
 
 
 
 
 
 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
       หลักสูตรได้ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร 
 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
       หลักสูตรมีประสิทธิภาพและเป็นที่ต้องการของสังคม 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา
จากนวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร   
 
 
 

เชิงปริมาณ 
         หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต เป็นหลักสูตรหนึ่งในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากจ านวนทั้งหมด 13 หลักสูตร  
 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
    -มีความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
 
 
 

 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
 - ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 

เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 3.5  
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5.00 
 
 
เชิงสังคม 
- นักศึกษาสามารถมีทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ด้านการเรียนการสอนฟิสิกส์ ได้อย่าง
ถูกวิธีและถูกต้อง สามารถปฏิบัติได้จริง โดยใช้การทวนผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาด้านการปฏิบัติฟิสิกส์ น า
ความรู้ที่ได้ออกไปสอนนักเรียนต่อไปในอนาคตได้  
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
       หลักสูตรมีการด าเนินการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
  หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีการขึ้นระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลกัสตูร
ระดบัอดุมศกึษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เปน็ที่ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) จ านวน 1 
หลักสูตร 
 
 
เชิงสังคม 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562)สามารถ
ตอบสนองต่อการผลิตครูด้านฟิสิกส์ของประเทศได้ 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณาจาก
จ านวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร   
 
 
 

งบประมาณ 
มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ปี ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาที่เข้ามา
ใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน  มี
การจัดท าสรรหาครุภัณฑ์ให้นักศึกษาเพ่ือไว้ใช้ในการเรียนการสอน
ให้เพียงพอและปฏิบัติได้จริง มีการเก็บดูแลรักษาครุภัณฑ์ได้เป็น
อย่างดี 
 
 
 
 
ผลผลิต 
  การรับนักศึกษา จ านวน 30 คน เป็นไปตามแผนในระดับ
หลักสูตรนักศึกษา   



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 
เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 

 การพัฒนากระบวนการผลิต 
1.หลักสูตรได้มีการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   - การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 
   - การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์ 
2. มีการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และ
แนะแนวแก่นักศึกษา 
3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย 
4. มีการก ากับระบบการจัดผู้สอน คณะกรรมการหลักสูตรจัด
ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในรายวิชาที่สอน  
 
การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   
1.ได้จัดเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาและฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็น 
ต่อบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยให้ท า
ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย  
2. มีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการ
จัดการฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดี และเตรียมแผน
ส ารองเพ่ือเตรียมระบบข้อมูลไม่ให้สูญหาย 
 



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 
 
 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
ในปี พ.ศ.2562 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและวิจัยของนักศึกษา
และคณาจารย์ ดังรายการต่อไปนี้ 
 

รายการ จ านวน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ พีซี 279 
เครื่องคอมพิวเตอร์ แมคอินทอช 33 
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 13 
เครื่องปรับอากาศ 42 
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 1 
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท 3 
เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย (Printer Server) 1 

 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งหมดในปัจจุบันสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ ส าหรับกรณีที่ต้องการใช้
อุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม หลักสูตรได้มีการประสานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่น เช่น คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เป็นต้น 
 
เชิงสังคม 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2562 
เท่ากับ 4.18 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิติประสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
ได้แก่ หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน และ
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไก ปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ ดังนี้ 
 ภาคเรียนที่ 1/2562: รายวิชา 4313301 การเขียนโปรแกรมส าหรับเว็บ ให้ปรับจาก HTML  เป็น 
HTML5 และ Bootstrap Framework และ Node JS มาใช้ในการสอนเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ภาคเรียนที่ 1/2562: รายวิชา 4314802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ เพ่ิมแนวทาง
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ Internet of Thing 
 ภาคเรียนที่ 2/2562: รายวิชา 4314901 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 เพ่ิมช่องทางการ
ต่อยอดจากโครงงานนักศึกษาไปเป็นผู้ประกอบการ โดยแนะน าแหล่งทุนหรือแหล่งน าเสนอโครงงาน เช่น 
Startup Thailand  
 ภาคเรียนที่ 2/2562: รายวิชา 4314406 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ เพ่ิมการใช้ Case 
Tools ใหม่ และเพ่ิมตัวอย่างในแต่ละ Diagram มากขึ้น 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังได้ได้ร่วมกันก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.
4 ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 26 หมู่เรียน พบว่า กระบวนการติดตาม มคอ.3 และ มคอ.4  ได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และจากการสุ่มติดตามพบว่าอาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอน
รายวิชาที่ได้ก าหนดไว้ และตรวจสอบผลการเรียนรู้ จากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 หรือ 
มคอ.4 กับผลการเรียนรู้ จากประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุรายละเอียด
ของรายวิชาใน มคอ.5 หรือ มคอ.6 พบว่า ทุกรายวิชามีความสอดคล้องและไม่พบความผิดปกติ 
 
เชิงสังคม 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรได้มีระบบและกลไกในการด าเนินการ
ดังนี้ 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมวางก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากอาจารย์
ผู้สอนมีประสบการณ์ และมีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ร่วมกับผลการประเมินผู้สอน
จากนักศึกษา 
 2. อาจารย์ผู้สอนเสนอรายวิชาที่ก าลังเขียน หรือมีแผนที่จะด าเนินการเขียนต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนต่อที่ประชุมเพ่ือขอสิทธิ์ในการเลือกสอนรายวิชาดังกล่าว และต้องน าเสนอความคืบหน้า
ของต าราหรือเอกสารประกอบการสอนนั้นเพ่ือประกอบการพิจารณาในที่ประชุมด้วย 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอการก าหนดผู้สอนต่อคณะฯ และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
 5. มีการประเมินการสอนของอาจารย์จากนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
น าผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาเพ่ือก าหนดผู้สอนในภาคเรียนถัดไป 
 6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินและปรับปรุงกระบวนการการก าหนดผู้สอน 
 

3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับ
หลักสูตร  ทั้งที่คาดหมายและ
ไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดข้ึน
ระหว่างและภายหลังการ
ด าเนินการ ที่อาจกระทบต่อการ
พัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิต
และผู้ที่เก่ียวข้องกับผลผลิต ทั้งใน
และนอกสถานที่ การวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึง

เชิงปริมาณ 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเขา้ จ านวนรับเข้า 

จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่(จ านวนจริง) และร้อยละในแต่ละปกีารศึกษา 
2559 2560 2561 2562 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2559 40 32 80.00 24 60.00 22 55.00 18 45.00 
2560 33 - - 28 88.88 24 72.72 24 72.73 
2561 31 - - - - 28 90.32 26 83.87 
2562 26 - - - - - - 24 92.31 

 
อัตราการส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา จ านวนส าเร็จการศึกษา 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
ผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่
สามารถแสดงในรูปตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยังต้อง
ค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

จ านวน
รับเข้า 

2560 2561 2562 
จ านวนที่ลาออก

และคัดออก 
2557 45 0 27 1 14 
2558 55 - 31 3 19 
2559 40 - - 2 20 
2560 33 - - - 9 
2561 31 - - - 5 
2562 26 - - - 2 

รวม 0 58 6 69 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่ออัตราการส าเร็จการศึกษา 
จากการวิเคราะห์พบว่า สาเหตุมาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พยายามหลีกเลี่ยงการท าโครงงาน รวมถึงการไม่
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังที่จะเลือกสอบโครงงานเพียง 3 บทและยอมรับผลการ
เรียนที่ต่ าเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามแผน 
 
เชิงสังคม 
จากจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปึการศึกษา 2562 จ านวน 34 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานท าทั้งหมด 25 คน ในจ านวนนี้มีบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาจ านวน 21 คน 
(ร้อยละ 80) และบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท าจ านวน 4 คน (ร้อยละ 20) มีค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับร้อยละ 84 และจากการประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่าผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับความพงพอใจมาก 
(4.25) 
 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน 
 

     สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล
ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา
จากนวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร   
         4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

เชิงปริมาณ 
 รายรับในภาพรวมลดลง เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลง 
 อัตราการคงอยู่ลดลงจากปีการศึกษา 2561 
 
เชิงสังคม 
จากจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปึการศึกษา 2562 
จ านวน 34 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าทั้งหมด 25 
คน ในจ านวนนี้มีบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาจ านวน 
21 คน (ร้อยละ 80) และบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท าจ านวน 4 คน 
(ร้อยละ 20) มีค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี เท่ากับร้อยละ 84 และจากการประเมินผล
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พบว่าผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก (4.25) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไก 
ปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ ได้แก่ รายวิชา 4313301 การ
เขียนโปรแกรมส าหรับเว็บ ให้ปรับจาก HTML  เป็น HTML5 และ 
Bootstrap Framework และ Node JS มาใช้ในการสอนเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน รายวิชา 4314802 การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ เพ่ิมแนวทางในการพัฒนา
แอปพลิเคชันเกี่ยวกับ Internet of Thing รายวิชา 4314901 
โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 เพ่ิมช่องทางการต่อ
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        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 
เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 

ยอดจากโครงงานนักศึกษาไปเป็นผู้ประกอบการ โดยแนะน าแหล่ง
ทุนหรือแหล่งน าเสนอโครงงาน เช่น Startup Thailand และ
รายวิชา 4314406 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ เพ่ิมการใช้ 
Case Tools ใหม่ และเพ่ิมตัวอย่างในแต่ละ Diagram มากขึ้น 
 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ ดังนี้ 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันอภิปรายเพ่ือก าหนด
เกณฑ์การเสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือขอรับทุนวิจัย 
Active Learning และทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากคณะฯ รวมถึง
การจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองและการส่ง
บทความทางวิชาการ ดังนี้ 
  1.1 เกณฑ์การเสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือขอรับทุนวิจัย Active Learning และทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรร
จากคณะฯ มีดังนี้ 
  -  ส ารวจอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความ
ต้องการเพื่อขอรับทุนวิจัย  
  - อาจารย์ที่ต้องการขอรับทุน ต้องไม่ได้รับทุน
จากแหล่งทุนอ่ืนในปีการศึกษาก่อนหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
  - อาจารย์ที่ต้องการขอรับทุน ต้องไม่รับทุนวิจัย 
Active Learning และทุนวิ จั ยที่ รั บจั ดสรรจากคณะฯ ในปี
การศึกษาก่อนหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
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- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

  -  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องผัด เปลี่ยน
หมุนเวียนกันเพ่ือรับทุนวิจัย Active Learning และทุนวิจัยที่รับ
จัดสรรจากคณะฯ จนครบทุกคน 
  1.2 ส ารวจความต้องการในการอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเอง 
  - พิจารณาจากความทันสมัยของหัวข้อในการ
อบรม 
  - พิจารณาจากความเหมาะสมที่จะน ามาใช้
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
  1.3 เกณฑ์การส่งบทความทางวิชาการ เพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนด
รายชื่ ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ จะได้ รับทุนวิจั ย  Active 
Learning ทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากคณะฯ และหัวข้อที่ใช้ในการ
อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีรายชื่อที่จะได้รับทุนวิจัย 
Active Learning และทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากคณะ อภิปราย
หัวข้อวิจัยที่ต้องการเสนอชื่อเพ่ือขอรับทุน โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรร่วมกันอภิปรายและทบทวนขอบเขตของหัวข้อวิจัย 
 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีรายชื่อที่จะได้รับทุนวิจัยที่
ได้รับจัดสรรจากคณะ อภิปรายแหล่งตีพิมพ์หรืองานประชุม
วิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยหลังจากด าเนินการวิจัยเรียบร้อย
แล้ว 
 โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้รับการสนับสนุนเงิน
จากคณะ ได้แก่ ทุนอุดหนุนวิจัยของคณะ จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 
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50,000 บาท ทุน Active Learning จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 
บาท และเงินสนับสนุนการพัฒนาตนเองส าหรับอาจารย์แต่ละคน 
ๆ ละ 3,000 บาท 
 หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์และนักศึกษาใช้ระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นหลักเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล นอกจากนี้ยังมีระบบสารสนเทศของหลักสูตรส าหรับ
นักศึกษาได้แก่เว็บไซต์ของหลักสูตรส าหรับบริการข้อมูลที่จ าเป็น
แก่นักศึกษาในการประสานงานกับหลักสูตร และสื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook Group)  เฉพาะหลักสูตรเ พ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างอาจารย์ นักศึกษาในหลักสูตรอีกด้วย 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
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1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
จากจุดคุ้มทุนที่ต้องมีนักศึกษาอย่างน้อย 11 คน พบว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 
2563 พบว่า มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 23 คนซึ่งมากกว่าจุดคุ้มทุนเล็กน้อย 
 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
หลักสูตร สนับสนุนการประหยัดทรัพยากร แต่ยังคงการท างานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากด าเนินการพบว่าใน
ปีการศึกษา 2562 พบว่ามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับดี (3.48 คะแนน) 
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2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ทั้งคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ
นักศึกษา ผ่านการประเมินตนเองทุกองค์ประกอบ 
 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ในด้านความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
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3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาที่ลดลง ส่งผลต่อการได้รับงบประมาณในการพัฒนาในอนาคต  
 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
กิจกรรมที่ด าเนินการในหลักสูตรเกิดการขาดช่วง ขาดงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีผลต่อการ
สอน วิจัย บริการวิชาการ รวมทั้งสถานการณ์ COVID 19 ที่ส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมบางอย่าง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา
จากนวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร  
 
 
  

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรมีนโยบายในการประหยัดวัสดุ โดยเฉพาะการลดใช้
กระดาษ รวมทั้งมีนโยบายในการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอน เพื่อลดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ รวมทั้งใช้ระบบ
สารสนเทศมามีบทบาทในการบริหารงานหลักสูตรมากขึ้น 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
หลักสูตรมีเครือข่ายเพ่ือจะเริ่มพัฒนาการจัดสหกิจศึกษากับการ
ประปาส่วนภูมิภาค เขตุ 10 และเทศบาลนครนครสวรรค์ 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
 
 
 

 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
 - ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 

เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์                           

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
- อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร้อยละ100  
- มีหนังสือตามรายวิชาที่เปิดสอนใน มคอ. 2  
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 3.5  
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5.00 
 
เชิงสังคม 
- นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้
จริง โดยใช้การทวนผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ น าความรู้ที่ได้ออกไปบริการวิชาการในชุมชนและมหาวิทยาลัย  
- ในห้องสมุดของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติมีหนังสือที่เพียงพอต่อนักศึกษาส าหรับรายวิชาที่เปิดสอน
เท่านั้น จึงไม่มีหนังสือครบตามรายวิชาใน มคอ. 2 
- มีผลการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
และพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในทุก ๆ ด้าน 
 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี และมีการปรับปรุงทุกรายวิชาทันสมัย มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา(มคอ.3และมคอ.4) ที่เปิดสอน นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินเป็นไปตามหลักวิชาการอย่าง
ถูกต้องตามศักยภาพ 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
   หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีการข้ึนระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ได้ท าการ
ปรับปรุงใหม่เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  เนื่องจากหลักสูตรได้ปรับปรุงใหม่จึงท าให้ไม่มีนักศึกษาในปี 2562 ท าให้
เกิดผลกระทบ อัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จทางการศึกษาไม่มีนักศึกษาครบทุกชั้นปี 
 
 
เชิงสังคม 
     ในปี 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557) จากเดิม เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
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4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา
จากนวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร   
          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
    มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ปี ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาท่ี
เข้ามาใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการ
สอน  มีการจัดหาหนังสือใหม่ ๆ เข้าห้องสมุดสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือไว้ใช้ในการเรียนการสอนให้เพียงพอ 
และมีการเก็บดูแลรักษาอย่างเป็นอย่างดี 
 
 
ผลผลิต 
   การรับนักศึกษา จ านวน 30 คน ไม่เป็นไปตามแผนในระดับ
หลักสูตร และนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาสถิติประยุกต์ สร้างความเชื่อม่ัน ความสู้งาน 
ความมีน้ าใจ และอดทน มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 4.36 จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน 
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 4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
 
 

การพัฒนากระบวนการผลิต 
1.หลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วม
ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือหลักสูตรที่ทันสมัยและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน  
2. มีปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร 
3.สร้างอัตลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  
4. มีปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และไม่สูญเสียต่อระดับมหาวิทยาลัย 
 
การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   
1.ได้จัดเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาที่จ าเป็นต่อบุคลากรสาย
วิชาการ โดยให้ท าผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย  
2. มีการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุดของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติอย่างเป็นระบบ และมีการยืมคืนที่เปน็ระบบ และแบ่งเป็น
หมวดหมู่ตามเลขอ้างอิง 
3. การท างาน มีส่วนร่วม  พูดคุย ปรึกษา และมีการเสนอแนะ
ข่าวสาร ที่เอ้ืออ านวยให้คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 
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 - ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 

เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2563)  

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 3.5  
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5.00 
 
 
เชิงสังคม 
- นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และส่งเสริมสุขภาพ 
ได้อย่างถูกวิธีและถูกต้อง สามารถปฏิบัติได้จริง โดยใช้การทวนผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาด้านการปฏิบัติ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ด้านการส่งเสริม ป้องกัน ปฐมพยาบาล และฟ้ืนฟูการบาดเจ็บจากการออก
ก าลังกายและการกีฬา ส่งผลให้นักศึกษาไปแข่งขันและได้รางวัล น าความรู้ที่ได้ออกไปบริการวิชาการ ใน
ชุมชนและมหาวิทยาลัย  
 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
       หลักสูตรมีการด าเนินการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
  หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีการขึ้นระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เป็นที่ประจักษ์ 
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3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรใหม ่
พ.ศ. 2563)  
 
 
เชิงสังคม 
     ในปี 2563 มีการจัดท าแผนปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและปี 
2564 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา   

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณาจาก
จ านวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร   
 
 
 

งบประมาณ 
มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ปี ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาที่เข้ามา
ใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน  มี
การจัดท าสรรหาครุภัณฑ์ให้นักศึกษาเพ่ือไว้ใช้ในการเรียนการสอน
ให้เพียงพอและปฏิบัติได้จริง มีการเก็บดูแลรักษาครุภัณฑ์ได้เป็น
อย่างดี 
 
 
 
 
ผลผลิต 
  การรับนักศึกษา จ านวน 60 คน เป็นไปตามแผนในระดับ
หลักสูตรนักศึกษา   
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          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 
เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 

 การพัฒนากระบวนการผลิต 
1.หลักสูตรได้มีการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   - การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 
   - การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์ 
2. มีการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และ
แนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  - เข้าค่ายอบรมทักษะทางด้านการออกก าลังกายและการกีฬา 
  -  ศึกษาดูงานกีฬาระดับประเทศหรือนานาชาติ 
  -  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานด้านสถานการณ์ออกก าลัง
กาย 
  -  ฝึกทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
4. มีการก ากับระบบการจัดผู้สอน คณะกรรมการหลักสูตรจัด
ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในรายวิชาที่สอน หากรายวิชาใดท่ี
ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอน จะใช้การเชิญมาเป็นอาจารย์
พิเศษเฉพาะรายวิชา 
 
 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 
 
 

การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   
1.ได้จัดเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาและฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็น 
ต่อบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยให้ท า
ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย  
2. มีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการ
จัดการฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดี และเตรียมแผน
ส ารองเพ่ือเตรียมระบบข้อมูลไม่ให้สูญหาย 
3. มีการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์  ไว้เป็นหมวดหมู่ 
  - มีคณะกรรมการดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ ปี 2564  
  - มีระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ และระบบกายืม – คืนวัสดุ – ครุภัณฑ์ ปี 2564 
4. การท างาน มีส่วนร่วม  พูดคุย ปรึกษา และมีการเสนอแนะ
ข่าวสาร ที่เอ้ืออ านวยให้คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 
และ 4.41 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 5.00 
 
 
เชิงสังคม 
- การบริการวิชาการทางสังคม มีการน ากระบวนการบริการวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งในรายวิชา 4281101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้น
มูลฐาน โดยให้นักศึกษาจัดท าโครงการให้ความรู้เรื่องหลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพผลิต
เครื่องปั้นดินเผา ของชุมชนบ้านมอญ ซึ่งท าให้เกิดการบูรณาการความรู้ในชั้นเรียนกับการลงมือปฏิบัติจริง 
- การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ในกระบวนการเรียนการสอน
ในรายวิชา 4281102 กายวภิาคศาสตรแ์ละสรีรวทิยาของมนุษย์ ได้ประยุกต์ใหน้ักศึกษาน าองค์ความรู้ท่ีได้
ศึกษามาพิจารณาตามพระพุทธศาสนา 
 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
       หลักสูตรมีการด าเนินการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ร้อยละ 75 
 
เชิงสังคม 
  หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีการขึ้นระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตร วท.บ (สาธารณสุขศาสตร์) แขนงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 92.86 ร้อยละการมี
งานท าของบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 100  
 
เชิงสังคม 
ในปี 2562 มีการจัดท าหลักสูตร วท.บ (สาธารณสุขศาสตร์) แขนงอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  จากเดิม เป็น หลักสูตร วท.บ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา
จากนวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร   
 
 
 

งบประมาณ 
มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ปี ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาที่เข้ามา
ใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน    
มีการจัดท าสรรหาครุภัณฑ์ให้นักศึกษาเพ่ือไว้ใช้ในการเรียนการ
สอนให้เพียงพอตามมาตรฐานที่ก าหนดและปฏิบัติได้จริง มีการ
เก็บดูแลรักษาครุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี 
 
ผลผลิต 
การรับนักศึกษา จ านวน 32 คน  
และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีค่าเฉลี่ย 4.34 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
 
 
 

การพัฒนากระบวนการผลิต 
1.หลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชา โดยเชิญผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ใช้บัณฑิต มาร่วมด าเนินการพัฒนาและ
วิพากษ์หลักสูตร  
2. มีปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร 
3.สร้างอัตลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  
4. มีปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และไม่สูญเสียต่อระดับมหาวิทยาลัย 
การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการ และ วิชาชีพ การสนับสนุนให้
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การจัดท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่ง
ทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ และด้านทักษะ
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย 
รวมทั้งมีการกระตุ้นให้อาจารย์ ประจ าหลักสูตรสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการ  
2. มีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการ
จัดการฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดี และเตรียมแผน
ส ารองเพ่ือเตรียมระบบข้อมูลไม่ให้สูญหาย 
3. มีการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์  ไว้เป็นหมวดหมู่ 
4. การท างาน มีส่วนร่วม  พูดคุย ปรึกษา และมีการเสนอแนะ
ข่าวสาร ที่เอ้ืออ านวยให้คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
 - ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 

เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 3.5  
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5.00 
 
 
เชิงสังคม 
- นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางคหกรรมศาสตร์ได้อย่าง ถูกวิธีและ ถูกต้อง 
สามารถปฏิบัติได้จริง โดยใช้การทวนผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาด้านการปฏิบัติอาหารและโภชนาการ  ศิลป
ประดิษฐ์ ส่งผลให้นักศึกษาไปแข่งขันและได้รางวัล น าความรู้ที่ได้ออกไปบริการวิชาการ ในชุมชนและ
มหาวิทยาลัย  
 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
       หลักสูตรมีการด าเนินการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ร้อยละ 75 
 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
  หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีการข้ึนระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เป็นที่ประจักษ์ 

 
 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งท่ี

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (ปี พ.ศ 2555) ไม่
สามารถท าหลักสูตรได้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีเกณฑ์การจัดท า
หลักสูตรเพิ่มมากข้ึน งดรับนักศึกษาในปี2560-2561   ท าให้เกิดผลกระทบ อัตราการคงอยู่ อัตรา
การส าเร็จทางการศึกษาไม่มีนักศึกษาครบทุกชั้นปี 
 
 
เชิงสังคม 
     ในปี 2562 มีการจัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) จากเดิม เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา
จากนวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร  
          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย  
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

งบประมาณ 
มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ปี ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาที่เข้ามา
ใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน  มี
การจัดท าสรรหาครุภัณฑ์ให้นักศึกษาเพ่ือไว้ใช้ในการเรียนการสอน
ให้เพียงพอและปฏิบัติได้จริง มีการเก็บดูแลรักษาครุภัณฑ์ได้เป็น
อย่างดี 
 
ผลผลิต 
  การรับนักศึกษา จ านวน 37 คน เป็นไปตามแผนในระดับ
หลักสูตรนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สร้างความเชื่อมั่น 
ความสู้งาน ความมีน้ าใจ และอดทน มีความพึงพอใจต่อบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิต 4.55 จากคะแนนเต็ม 5   
 
การพัฒนากระบวนการผลิต 
1.หลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชา โดยเชิญผู้ประกอบการมาร่วม
ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือตอบโจทย์ ทันสถานการณ์จริง
และผู้ประกอบการ  
2. มีปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร 
3.สร้างอัตลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  
4. มีปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และไม่สูญเสียต่อระดับมหาวิทยาลัย 
 



        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 
เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 

การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   
1.ได้จัดเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาและฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็น 
ต่อบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยให้ท า
ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยปีละ 2 เรื่อง   
2. มีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการ
จัดการฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดี และเตรียมแผน
ส ารองเพ่ือเตรียมระบบข้อมูลไม่ให้สูญหาย 
3. มีการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์  ไว้เป็นหมวดหมู่ 
4. การท างาน มีส่วนร่วม  พูดคุย ปรึกษา และมีการเสนอแนะ
ข่าวสาร ที่เอ้ืออ านวยให้คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 



- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 
         4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 



- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 
เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 
และ 4.41 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 5.00 
 
 
เชิงสังคม 
- มีการน ากระบวนการบริการวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา ซึ่งในรายวิชาสัมมนาสาธารณสุข ได้มีการจัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการทางสังคม โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมบริการวิชา ในรูปแบบของการสัมนาวิชาการใน
เรื่องเก่ียวกับสุขภาพให้แก่ชุมชนในต าบลย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรมในกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการจัด
โครงการบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และรายวิชาการฟ้ืนฟูสุขภาพ กับการ
ท านุศิลปะและวัฒนธรรม ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทย
เพ่ือสุขภาพ โดยให้นักศึกษาจัดนิทรรศการและฝึกปฏิบัติ ซึ่งท าให้เกิดการบูรณาการความรู้ในชั้นเรียนกับ 
การลงมือปฏิบัติจริง 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
       หลักสูตรมีการด าเนินการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ร้อยละ 75 
 
เชิงสังคม 
  หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีการขึ้นระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งท่ี

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 87.84 ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 97.96  
 
เชิงสังคม 
ในปี 2562 มีการจัดท าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) จาก
เดิม เป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพจิารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา
จากนวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ
หลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้
เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ
หลักสูตร   
 
 
 

งบประมาณ 
มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ปี ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาที่เข้ามา
ใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน  มี
การจัดท าสรรหาครุภัณฑ์ให้นักศึกษาเพ่ือไว้ใช้ในการเรียนการสอน
ให้เพียงพอและปฏิบัติได้จริง มีการเก็บดูแลรักษาครุภัณฑ์ได้เป็น
อย่างดี 
 
ผลผลิต 
การรับนักศึกษา จ านวน 60 คน เป็นไปตามแผนในระดับหลักสูตร 
และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีค่าเฉลี่ย 4.42 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 
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          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
 
 
 

การพัฒนากระบวนการผลิต 
1.หลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชา โดยเชิญผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต มาร่วมด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร  
2. มีปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร 
3.สร้างอัตลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  
4. มีปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และไม่สูญเสียต่อระดับมหาวิทยาลัย 
การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการ และ วิชาชีพ การสนับสนุนให้
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การจัดท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่ง
ทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ และด้านทักษะ
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย 
รวมทั้งมีการกระตุ้นให้อาจารย์ ประจ าหลักสูตรสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการ  
2. มีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการ
จัดการฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดี และเตรียมแผน
ส ารองเพ่ือเตรียมระบบข้อมูลไม่ให้สูญหาย 
3. มีการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์  ไว้เป็นหมวดหมู่ 
4. การท างาน มีส่วนร่วม  พูดคุย ปรึกษา และมีการเสนอแนะ
ข่าวสาร ที่เอ้ืออ านวยให้คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 
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 - ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 

เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 


