
 
 
 
 

 
รายงานผลการวิเคราะห์รายรับ ต้นทนุ 

และจุดคุ้มทุนในการจัดการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 
 
 
 

เสนอ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 

จัดทำโดย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 



 
คำนำ 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

ที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา หลักสูตรต่างๆ จำนวน 13 หลักสูตร ได้แก่ วท.บ. 
จำนวน 11 หลักสูตร คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติประยุกต์ สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. 
จำนวน 1 หลักสูตร คือ สาธารณสุขศาสตร์ และ ศศ.บ. จำนวน 1 หลักสูตร คือ คหกรรมศาสตร์  

คณะผู้จัดทำรายงานได้สรุปภาพรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตร  
ภาพรวมต้นทุนต่อหน่วยจำแนกหลักสูตร ตลอดจนรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการ
สอน 4 มิติ ของแต่ละหลักสูตร 
 คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานผลการวิเคราะห์รายรับ ต้นทุน และจุดคุ้มทุนในการจัดการศึกษา ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารคณะทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
รวมทั้งเป็นรูปแบบที่จะใช้วิเคราะห์ทางการเงินด้านอ่ืนๆ ต่อไป หากมีข้อบกพร่องต่างๆ ก็ยินดีรับฟัง
คำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงงานต่อๆ ไป  
 

     คณะผู้จัดทำ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 



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

1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)             9,783,784                  8,320 3,613,402                          3,073 13,397,186                              11,392           56,792,175                48,293                       -   56,792,175                            48,293 

 - เงินเดือน 2,494,669                             2,121 2,494,669                                 2,121 13,734,777                         11,679                       -   13,734,777                            11,679 

 - ค่าจ้างประจ า 622,916                                  530 622,916                                      530                       -                         -   -                                             -   

 - ค่าจ้างช่ัวคราว 998,143                                849 998,143                                      849                       -                         -   -                                             -   

 - พนักงานราชการ 996,582                                  847 996,582                                      847                       -                         -   -                                             -   

 - พนักงานมหาวิทยาลัย 5,669,616                             4,821 2,339,037                          1,989 8,008,653                                 6,810 43,057,398                         36,613                       -   43,057,398                            36,613 

 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ 276,221                                235 276,221                                      235                       -                         -   -                                             -   

                      -   -                                               -                         -                         -   -                                             -   

2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ 20,020,937                         17,025 114,297                                 97 20,135,234                              17,122                       -                         -   -                                             -   

3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 1,459,274                             1,241 1,179,454                          1,003 2,638,728                                 2,244                       -                         -   -                                             -   

4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท 2,303,633                             1,959                       -   2,303,633                                 1,959                       -                         -   -                                             -   

5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่ 37,634                                  32 37,634                                          32                       -                         -   -                                             -   

6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 337,732                                287 337,732                                      287                       -                         -   -                                             -   

7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                       -                         -   -                                             -   

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                       -                         -   -                                             -   

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา 2,238,888                             1,904 3,556,566                          3,024 5,795,454                                 4,928                       -                         -   -                                             -   

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 69,693                                  59 69,693                                          59                       -                         -   -                                             -   

11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา 6,969                                      6 6,969                                             6                       -                         -   -                                             -   

12 วิจัย 574,828                                  489 209,079                                178 783,907                                      667                       -                         -   -                                             -   

13 บริการวิชาการ 4,506,727                             3,832 48,785                                  41 4,555,512                                 3,874                       -                         -   -                                             -   

40,888,070                         34,769 9,173,611                          7,801 50,061,681                              42,569 56,792,175                         48,293                       -   56,792,175                            48,293 

                           -   

จ านวนนักศึกษา 1,176                คน

 ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

สรุปภาพรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับคณะ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน

 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน



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

คน

งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/

นศ.1คน

1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)                    898,560                        8,320 331,884                        3,073 1,230,444                             11,393       5,215,644         48,293           -   5,215,644                    48,293 

 - เงินเดือน                    229,068                        2,121 -             229,068                                  2,121       1,261,332         11,679           -   1,261,332                    11,679 

 - ค่าจ้างประจ า                      57,240                          530 -             57,240                                      530                 -             -   -                                  -   

 - ค่าจ้างช่ัวคราว                            -   91,692                             849 91,692                                      849                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานราชการ                      91,476                          847 -             91,476                                      847                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานมหาวิทยาลัย                    520,668                        4,821 214,812                        1,989 735,480                                  6,810       3,954,204         36,613           -   3,954,204                    36,613 

 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                            -   25,380                             235 25,380                                      235                 -             -   -                                  -   

                           -   -             -                                            -                   -             -   -                                  -   

2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ                  1,838,700                      17,025 10,476                              97 1,849,176                             17,122                 -             -   -                                  -   

3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                    134,028                        1,241 108,324                        1,003 242,352                                  2,244                 -             -   -                                  -   

4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                    211,572                        1,959 -             211,572                                  1,959                 -             -   -                                  -   

5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                            -   3,456                               32 3,456                                         32                 -             -   -                                  -   

6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                            -   30,996                             287 30,996                                      287                 -             -   -                                  -   

7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                            -   -             -                                            -                   -             -   -                                  -   

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                            -   -             -                                            -                   -             -   -                                  -   

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                    205,632                        1,904 326,592                        3,024 532,224                                  4,928                 -             -   -                                  -   

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                            -   6,372                               59 6,372                                         59                 -             -   -                                  -   

11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                            -   648                                    6 648                                              6                 -             -   -                                  -   

12 วิจัย                      52,812                          489 19,224                             178 72,036                                      667                 -             -   -                                  -   

13 บริการวิชาการ                    413,856                        3,832 4,428                               41 418,284                                  3,873                 -             -   -                                  -   

3,755,052                                      34,769 842,400       7,800                 4,597,452            42,569                 5,215,536      48,292        -        -         5,215,536      48,292              

จ านวนนักศึกษา 108                       คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



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

คน

งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/

นศ.1คน

1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)                    399,360                        8,320 147,504                         3,073 546,864                                11,393       2,318,064         48,293           -   2,318,064                    48,293 

 - เงินเดือน                    101,808                        2,121 -               101,808                                  2,121         560,592         11,679           -   560,592                      11,679 

 - ค่าจ้างประจ า                      25,440                          530 -               25,440                                      530                 -             -   -                                  -   

 - ค่าจ้างช่ัวคราว                            -   40,752                            849 40,752                                      849                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานราชการ                      40,656                          847 -               40,656                                      847                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานมหาวิทยาลัย                    231,408                        4,821 95,472                          1,989 326,880                                  6,810       1,757,424         36,613           -   1,757,424                    36,613 

 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                            -   11,280                            235 11,280                                      235                 -             -   -                                  -   

                           -   -               -                                            -                   -             -   -                                  -   

2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ                    817,200                      17,025 4,656                                97 821,856                                17,122                 -             -   -                                  -   

3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                      59,568                        1,241 48,144                          1,003 107,712                                  2,244                 -             -   -                                  -   

4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                      94,032                        1,959 -               94,032                                    1,959                 -             -   -                                  -   

5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                            -   1,536                                32 1,536                                         32                 -             -   -                                  -   

6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                            -   13,776                            287 13,776                                      287                 -             -   -                                  -   

7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                            -   -               -                                            -                   -             -   -                                  -   

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                            -   -               -                                            -                   -             -   -                                  -   

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                      91,392                        1,904 145,152                         3,024 236,544                                  4,928                 -             -   -                                  -   

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                            -   2,832                                59 2,832                                         59                 -             -   -                                  -   

11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                            -   288                                    6 288                                              6                 -             -   -                                  -   

12 วิจัย                      23,472                          489 8,544                              178 32,016                                      667                 -             -   -                                  -   

13 บริการวิชาการ                    183,936                        3,832 1,968                                41 185,904                                  3,873                 -             -   -                                  -   

1,668,912                                      34,769 374,400         7,800                2,043,312            42,569                 2,318,016      48,292        -        -         2,318,016      48,292              

จ านวนนักศึกษา 48                         คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



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

คน

งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/

นศ.1คน

1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)                    956,800                        8,320 353,395                         3,073 1,310,195                             11,393       5,553,695         48,293           -   5,553,695                    48,293 

 - เงินเดือน                    243,915                        2,121 -               243,915                                  2,121       1,343,085         11,679           -   1,343,085                    11,679 

 - ค่าจ้างประจ า                      60,950                          530 -               60,950                                      530                 -             -   -                                  -   

 - ค่าจ้างช่ัวคราว                            -   97,635                              849 97,635                                      849                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานราชการ                      97,405                          847 -               97,405                                      847                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานมหาวิทยาลัย                    554,415                        4,821 228,735                         1,989 783,150                                  6,810       4,210,495         36,613           -   4,210,495                    36,613 

 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                            -   27,025                              235 27,025                                      235                 -             -   -                                  -   

                           -   -               -                                            -                   -             -   -                                  -   

2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ                  1,957,875                      17,025 11,155                               97 1,969,030                             17,122                 -             -   -                                  -   

3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                    142,715                        1,241 115,345                         1,003 258,060                                  2,244                 -             -   -                                  -   

4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                    225,285                        1,959 -               225,285                                  1,959                 -             -   -                                  -   

5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                            -   3,680                                 32 3,680                                         32                 -             -   -                                  -   

6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                            -   33,005                              287 33,005                                      287                 -             -   -                                  -   

7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                            -   -               -                                            -                   -             -   -                                  -   

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                            -   -               -                                            -                   -             -   -                                  -   

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                    218,960                        1,904 347,760                         3,024 566,720                                  4,928                 -             -   -                                  -   

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                            -   6,785                                 59 6,785                                         59                 -             -   -                                  -   

11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                            -   690                                     6 690                                              6                 -             -   -                                  -   

12 วิจัย                      56,235                          489 20,470                              178 76,705                                      667                 -             -   -                                  -   

13 บริการวิชาการ                    440,680                        3,832 4,715                                 41 445,395                                  3,873                 -             -   -                                  -   

3,998,435                                      34,769 897,000        7,800                 4,895,435            42,569                 5,553,580      48,292        -        -         5,553,580      48,292              

จ านวนนักศึกษา 115                       คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



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

คน

งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/

นศ.1คน

1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)                    158,080                        8,320 58,387                           3,073 216,467                                11,393         917,567         48,293           -   917,567                      48,293 

 - เงินเดือน                      40,299                        2,121 -               40,299                                    2,121         221,901         11,679           -   221,901                      11,679 

 - ค่าจ้างประจ า                      10,070                          530 -               10,070                                      530                 -             -   -                                  -   

 - ค่าจ้างช่ัวคราว                            -   16,131                             849 16,131                                      849                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานราชการ                      16,093                          847 -               16,093                                      847                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานมหาวิทยาลัย                      91,599                        4,821 37,791                           1,989 129,390                                  6,810         695,647         36,613           -   695,647                      36,613 

 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                            -   4,465                               235 4,465                                       235                 -             -   -                                  -   

                           -   -               -                                            -                   -             -   -                                  -   

2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ                    323,475                      17,025 1,843                                 97 325,318                                17,122                 -             -   -                                  -   

3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                      23,579                        1,241 19,057                           1,003 42,636                                    2,244                 -             -   -                                  -   

4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                      37,221                        1,959 -               37,221                                    1,959                 -             -   -                                  -   

5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                            -   608                                   32 608                                            32                 -             -   -                                  -   

6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                            -   5,453                               287 5,453                                       287                 -             -   -                                  -   

7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                            -   -               -                                            -                   -             -   -                                  -   

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                            -   -               -                                            -                   -             -   -                                  -   

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                      36,176                        1,904 57,456                           3,024 93,632                                    4,928                 -             -   -                                  -   

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                            -   1,121                                 59 1,121                                         59                 -             -   -                                  -   

11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                            -   114                                    6 114                                              6                 -             -   -                                  -   

12 วิจัย                        9,291                          489 3,382                               178 12,673                                      667                 -             -   -                                  -   

13 บริการวิชาการ                      72,808                        3,832 779                                   41 73,587                                    3,873                 -             -   -                                  -   

660,611                                        34,769 148,200        7,800                 808,811               42,569                 917,548        48,292        -        -         917,548        48,292              

จ านวนนักศึกษา 19                         คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

 ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน



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

คน

งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/

นศ.1คน

1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)                  1,006,720                        8,320 371,833                        3,073 1,378,553                             11,393       5,843,453         48,293           -   5,843,453                    48,293 

 - เงินเดือน                    256,641                        2,121 -               256,641                                  2,121       1,413,159         11,679           -   1,413,159                    11,679 

 - ค่าจ้างประจ า                      64,130                          530 -               64,130                                      530                 -             -   -                                  -   

 - ค่าจ้างช่ัวคราว                            -   102,729                           849 102,729                                    849                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานราชการ                    102,487                          847 -               102,487                                    847                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานมหาวิทยาลัย                    583,341                        4,821 240,669                        1,989 824,010                                  6,810       4,430,173         36,613           -   4,430,173                    36,613 

 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                            -   28,435                             235 28,435                                      235                 -             -   -                                  -   

                           -   -               -                                            -                   -             -   -                                  -   

2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ                  2,060,025                      17,025 11,737                              97 2,071,762                             17,122                 -             -   -                                  -   

3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                    150,161                        1,241 121,363                        1,003 271,524                                  2,244                 -             -   -                                  -   

4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                    237,039                        1,959 -               237,039                                  1,959                 -             -   -                                  -   

5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                            -   3,872                               32 3,872                                         32                 -             -   -                                  -   

6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                            -   34,727                             287 34,727                                      287                 -             -   -                                  -   

7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                            -   -               -                                            -                   -             -   -                                  -   

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                            -   -               -                                            -                   -             -   -                                  -   

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                    230,384                        1,904 365,904                        3,024 596,288                                  4,928                 -             -   -                                  -   

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                            -   7,139                               59 7,139                                         59                 -             -   -                                  -   

11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                            -   726                                    6 726                                              6                 -             -   -                                  -   

12 วิจัย                      59,169                          489 21,538                             178 80,707                                      667                 -             -   -                                  -   

13 บริการวิชาการ                    463,672                        3,832 4,961                               41 468,633                                  3,873                 -             -   -                                  -   

4,207,049                                      34,769 943,800        7,800                5,150,849            42,569                 5,843,332      48,292        -        -         5,843,332      48,292              

จ านวนนักศึกษา 121                       คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



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

คน

งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/

นศ.1คน

1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)                    673,920                        8,320 248,913                        3,073 922,833                                11,393       3,911,733         48,293           -   3,911,733                    48,293 

 - เงินเดือน                    171,801                        2,121 -              171,801                                  2,121         945,999         11,679           -   945,999                      11,679 

 - ค่าจ้างประจ า                      42,930                          530 -              42,930                                      530                 -             -   -                                  -   

 - ค่าจ้างช่ัวคราว                            -   68,769                           849 68,769                                      849                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานราชการ                      68,607                          847 -              68,607                                      847                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานมหาวิทยาลัย                    390,501                        4,821 161,109                        1,989 551,610                                  6,810       2,965,653         36,613           -   2,965,653                    36,613 

 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                            -   19,035                           235 19,035                                      235                 -             -   -                                  -   

                           -   -              -                                            -                   -             -   -                                  -   

2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ                  1,379,025                      17,025 7,857                               97 1,386,882                             17,122                 -             -   -                                  -   

3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                    100,521                        1,241 81,243                         1,003 181,764                                  2,244                 -             -   -                                  -   

4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                    158,679                        1,959 -              158,679                                  1,959                 -             -   -                                  -   

5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                            -   2,592                               32 2,592                                         32                 -             -   -                                  -   

6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                            -   23,247                           287 23,247                                      287                 -             -   -                                  -   

7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                            -   -              -                                            -                   -             -   -                                  -   

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                            -   -              -                                            -                   -             -   -                                  -   

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                    154,224                        1,904 244,944                        3,024 399,168                                  4,928                 -             -   -                                  -   

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                            -   4,779                               59 4,779                                         59                 -             -   -                                  -   

11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                            -   486                                   6 486                                              6                 -             -   -                                  -   

12 วิจัย                      39,609                          489 14,418                           178 54,027                                      667                 -             -   -                                  -   

13 บริการวิชาการ                    310,392                        3,832 3,321                               41 313,713                                  3,873                 -             -   -                                  -   

2,816,289                                      34,769 631,800        7,800                3,448,089            42,569                 3,911,652      48,292        -        -         3,911,652      48,292              

จ านวนนักศึกษา 81                         คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



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

คน

งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/

นศ.1คน

1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)                    232,960                        8,320 86,044                        3,073 319,004                                11,393       1,352,204         48,293           -   1,352,204                    48,293 

 - เงินเดือน                      59,388                        2,121 -             59,388                                    2,121         327,012         11,679           -   327,012                      11,679 

 - ค่าจ้างประจ า                      14,840                          530 -             14,840                                      530                 -             -   -                                  -   

 - ค่าจ้างช่ัวคราว                            -   23,772                           849 23,772                                      849                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานราชการ                      23,716                          847 -             23,716                                      847                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานมหาวิทยาลัย                    134,988                        4,821 55,692                        1,989 190,680                                  6,810       1,025,164         36,613           -   1,025,164                    36,613 

 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                            -   6,580                            235 6,580                                       235                 -             -   -                                  -   

                           -   -             -                                            -                   -             -   -                                  -   

2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ                    476,700                      17,025 2,716                             97 479,416                                17,122                 -             -   -                                  -   

3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                      34,748                        1,241 28,084                        1,003 62,832                                    2,244                 -             -   -                                  -   

4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                      54,852                        1,959 -             54,852                                    1,959                 -             -   -                                  -   

5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                            -   896                                32 896                                            32                 -             -   -                                  -   

6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                            -   8,036                            287 8,036                                       287                 -             -   -                                  -   

7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                            -   -             -                                            -                   -             -   -                                  -   

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                            -   -             -                                            -                   -             -   -                                  -   

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                      53,312                        1,904 84,672                        3,024 137,984                                  4,928                 -             -   -                                  -   

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                            -   1,652                             59 1,652                                         59                 -             -   -                                  -   

11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                            -   168                                  6 168                                              6                 -             -   -                                  -   

12 วิจัย                      13,692                          489 4,984                            178 18,676                                      667                 -             -   -                                  -   

13 บริการวิชาการ                    107,296                        3,832 1,148                             41 108,444                                  3,873                 -             -   -                                  -   

973,532                                        34,769 218,400       7,800               1,191,932            42,569                 1,352,176      48,292        -        -         1,352,176      48,292              

จ านวนนักศึกษา 28                         คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



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

คน

งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/

นศ.1คน

1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)                    990,080                        8,320 365,687                         3,073 1,355,767                             11,393       5,746,867         48,293           -   5,746,867                    48,293 

 - เงินเดือน                    252,399                        2,121 -              252,399                                  2,121       1,389,801         11,679           -   1,389,801                    11,679 

 - ค่าจ้างประจ า                      63,070                          530 -              63,070                                      530                 -             -   -                                  -   

 - ค่าจ้างช่ัวคราว                            -   101,031                           849 101,031                                    849                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานราชการ                    100,793                          847 -              100,793                                    847                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานมหาวิทยาลัย                    573,699                        4,821 236,691                         1,989 810,390                                  6,810       4,356,947         36,613           -   4,356,947                    36,613 

 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                            -   27,965                            235 27,965                                      235                 -             -   -                                  -   

                           -   -              -                                            -                   -             -   -                                  -   

2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ                  2,025,975                      17,025 11,543                              97 2,037,518                             17,122                 -             -   -                                  -   

3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                    147,679                        1,241 119,357                         1,003 267,036                                  2,244                 -             -   -                                  -   

4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                    233,121                        1,959 -              233,121                                  1,959                 -             -   -                                  -   

5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                            -   3,808                                32 3,808                                         32                 -             -   -                                  -   

6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                            -   34,153                            287 34,153                                      287                 -             -   -                                  -   

7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                            -   -              -                                            -                   -             -   -                                  -   

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                            -   -              -                                            -                   -             -   -                                  -   

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                    226,576                        1,904 359,856                         3,024 586,432                                  4,928                 -             -   -                                  -   

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                            -   7,021                                59 7,021                                         59                 -             -   -                                  -   

11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                            -   714                                   6 714                                              6                 -             -   -                                  -   

12 วิจัย                      58,191                          489 21,182                            178 79,373                                      667                 -             -   -                                  -   

13 บริการวิชาการ                    456,008                        3,832 4,879                                41 460,887                                  3,873                 -             -   -                                  -   

4,137,511                                      34,769 928,200        7,800                 5,065,711            42,569                 5,746,748      วิทนย -        -         5,746,748      48,292              

จ านวนนักศึกษา 119                       คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



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

คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/นศ.1

คน

งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/

นศ.1คน

1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)                    540,800                        8,320 199,745                    3,073 740,545                                11,393       3,139,045         48,293           -   3,139,045                    48,293 

 - เงินเดือน                    137,865                        2,121 -            137,865                                  2,121         759,135         11,679           -   759,135                      11,679 

 - ค่าจ้างประจ า                      34,450                          530 -            34,450                                      530                 -             -   -                                  -   

 - ค่าจ้างช่ัวคราว                            -   55,185                        849 55,185                                      849                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานราชการ                      55,055                          847 -            55,055                                      847                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานมหาวิทยาลัย                    313,365                        4,821 129,285                    1,989 442,650                                  6,810       2,379,845         36,613           -   2,379,845                    36,613 

 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                            -   15,275                        235 15,275                                      235                 -             -   -                                  -   

                           -   -            -                                            -                   -             -   -                                  -   

2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ                  1,106,625                      17,025 6,305                           97 1,112,930                             17,122                 -             -   -                                  -   

3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                      80,665                        1,241 65,195                     1,003 145,860                                  2,244                 -             -   -                                  -   

4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                    127,335                        1,959 -            127,335                                  1,959                 -             -   -                                  -   

5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                            -   2,080                           32 2,080                                         32                 -             -   -                                  -   

6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                            -   18,655                        287 18,655                                      287                 -             -   -                                  -   

7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                            -   -            -                                            -                   -             -   -                                  -   

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                            -   -            -                                            -                   -             -   -                                  -   

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                    123,760                        1,904 196,560                    3,024 320,320                                  4,928                 -             -   -                                  -   

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                            -   3,835                           59 3,835                                         59                 -             -   -                                  -   

11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                            -   390                               6 390                                              6                 -             -   -                                  -   

12 วิจัย                      31,785                          489 11,570                        178 43,355                                      667                 -             -   -                                  -   

13 บริการวิชาการ                    249,080                        3,832 2,665                           41 251,745                                  3,873                 -             -   -                                  -   

2,259,985                                      34,769 507,000      7,800              2,766,985            42,569                 3,138,980      วิทนย -        -         3,138,980      48,292              

จ านวนนักศึกษา 65                         คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



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

คน

งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/

นศ.1คน

1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)                    174,720                        8,320 64,533                            3,073 239,253                                11,393       1,014,153         48,293           -   1,014,153                    48,293 

 - เงินเดือน                      44,541                        2,121 -                44,541                                    2,121         245,259         11,679           -   245,259                      11,679 

 - ค่าจ้างประจ า                      11,130                          530 -                11,130                                      530                 -             -   -                                  -   

 - ค่าจ้างช่ัวคราว                            -   17,829                               849 17,829                                      849                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานราชการ                      17,787                          847 -                17,787                                      847                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานมหาวิทยาลัย                    101,241                        4,821 41,769                            1,989 143,010                                  6,810         768,873         36,613           -   768,873                      36,613 

 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                            -   4,935                                235 4,935                                       235                 -             -   -                                  -   

                           -   -                -                                            -                   -             -   -                                  -   

2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ                    357,525                      17,025 2,037                                 97 359,562                                17,122                 -             -   -                                  -   

3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                      26,061                        1,241 21,063                            1,003 47,124                                    2,244                 -             -   -                                  -   

4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                      41,139                        1,959 -                41,139                                    1,959                 -             -   -                                  -   

5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                            -   672                                    32 672                                            32                 -             -   -                                  -   

6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                            -   6,027                                287 6,027                                       287                 -             -   -                                  -   

7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                            -   -                -                                            -                   -             -   -                                  -   

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                            -   -                -                                            -                   -             -   -                                  -   

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                      39,984                        1,904 63,504                            3,024 103,488                                  4,928                 -             -   -                                  -   

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                            -   1,239                                 59 1,239                                         59                 -             -   -                                  -   

11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                            -   126                                      6 126                                              6                 -             -   -                                  -   

12 วิจัย                      10,269                          489 3,738                                178 14,007                                      667                 -             -   -                                  -   

13 บริการวิชาการ                      80,472                        3,832 861                                    41 81,333                                    3,873                 -             -   -                                  -   

730,149                                        34,769 163,800          7,800                893,949               42,569                 1,014,132      วิทนย -        -         1,014,132      48,292              

จ านวนนักศึกษา 21                         คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



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

คน

งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/

นศ.1คน

1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)                  1,397,760                        8,320 516,264                          3,073 1,914,024                             11,393       8,113,224         48,293           -   8,113,224                    48,293 

 - เงินเดือน                    356,328                        2,121 -             356,328                                  2,121       1,962,072         11,679           -   1,962,072                    11,679 

 - ค่าจ้างประจ า                      89,040                          530 -             89,040                                      530                 -             -   -                                  -   

 - ค่าจ้างช่ัวคราว                            -   142,632                            849 142,632                                    849                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานราชการ                    142,296                          847 -             142,296                                    847                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานมหาวิทยาลัย                    809,928                        4,821 334,152                          1,989 1,144,080                               6,810       6,150,984         36,613           -   6,150,984                    36,613 

 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                            -   39,480                             235 39,480                                      235                 -             -   -                                  -   

                           -   -             -                                            -                   -             -   -                                  -   

2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ                  2,860,200                      17,025 16,296                               97 2,876,496                             17,122                 -             -   -                                  -   

3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                    208,488                        1,241 168,504                          1,003 376,992                                  2,244                 -             -   -                                  -   

4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                    329,112                        1,959 -             329,112                                  1,959                 -             -   -                                  -   

5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                            -   5,376                                 32 5,376                                         32                 -             -   -                                  -   

6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                            -   48,216                             287 48,216                                      287                 -             -   -                                  -   

7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                            -   -             -                                            -                   -             -   -                                  -   

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                            -   -             -                                            -                   -             -   -                                  -   

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                    319,872                        1,904 508,032                          3,024 827,904                                  4,928                 -             -   -                                  -   

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                            -   9,912                                 59 9,912                                         59                 -             -   -                                  -   

11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                            -   1,008                                  6 1,008                                           6                 -             -   -                                  -   

12 วิจัย                      82,152                          489 29,904                             178 112,056                                    667                 -             -   -                                  -   

13 บริการวิชาการ                    643,776                        3,832 6,888                                 41 650,664                                  3,873                 -             -   -                                  -   

5,841,192                                      34,769 1,310,400    7,800                   7,151,592            42,569                 8,113,056      วิทนย -        -         8,113,056      48,292              

จ านวนนักศึกษา 168                       คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



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

คน

งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/

นศ.1คน

1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)                    723,840                        8,320 267,351                        3,073 991,191                                11,393       4,201,491         48,293           -   4,201,491                    48,293 

 - เงินเดือน                    184,527                        2,121 -               184,527                                  2,121       1,016,073         11,679           -   1,016,073                    11,679 

 - ค่าจ้างประจ า                      46,110                          530 -               46,110                                      530                 -             -   -                                  -   

 - ค่าจ้างช่ัวคราว                            -   73,863                            849 73,863                                      849                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานราชการ                      73,689                          847 -               73,689                                      847                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานมหาวิทยาลัย                    419,427                        4,821 173,043                        1,989 592,470                                  6,810       3,185,331         36,613           -   3,185,331                    36,613 

 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                            -   20,445                            235 20,445                                      235                 -             -   -                                  -   

                           -   -               -                                            -                   -             -   -                                  -   

2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ                  1,481,175                      17,025 8,439                                97 1,489,614                             17,122                 -             -   -                                  -   

3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                    107,967                        1,241 87,261                          1,003 195,228                                  2,244                 -             -   -                                  -   

4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                    170,433                        1,959 -               170,433                                  1,959                 -             -   -                                  -   

5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                            -   2,784                                32 2,784                                         32                 -             -   -                                  -   

6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                            -   24,969                            287 24,969                                      287                 -             -   -                                  -   

7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                            -   -               -                                            -                   -             -   -                                  -   

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                            -   -               -                                            -                   -             -   -                                  -   

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                    165,648                        1,904 263,088                        3,024 428,736                                  4,928                 -             -   -                                  -   

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                            -   5,133                                59 5,133                                         59                 -             -   -                                  -   

11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                            -   522                                   6 522                                              6                 -             -   -                                  -   

12 วิจัย                      42,543                          489 15,486                            178 58,029                                      667                 -             -   -                                  -   

13 บริการวิชาการ                    333,384                        3,832 3,567                                41 336,951                                  3,873                 -             -   -                                  -   

3,024,903                                      34,769 678,600        7,800                3,703,503            42,569                 4,201,404      วิทนย -        -         4,201,404      48,292              

จ านวนนักศึกษา 87                         คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



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

คน

งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย/

นศ.1คน

รวมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม/

นศ.1คน

1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (งบบุคลากร)                  1,630,720                    8,320 602,308                           3,073 2,233,028                             11,393       9,465,428         48,293           -   9,465,428                    48,293 

 - เงินเดือน                    415,716                    2,121 -                415,716                                  2,121       2,289,084         11,679           -   2,289,084                    11,679 

 - ค่าจ้างประจ า                    103,880                       530 -                103,880                                    530                 -             -   -                                  -   

 - ค่าจ้างช่ัวคราว                            -   166,404                             849 166,404                                    849                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานราชการ                    166,012                       847 -                166,012                                    847                 -             -   -                                  -   

 - พนักงานมหาวิทยาลัย                    944,916                    4,821 389,844                           1,989 1,334,760                               6,810       7,176,148         36,613           -   7,176,148                    36,613 

 - ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอ่ืนๆ                            -   46,060                               235 46,060                                      235                 -             -   -                                  -   

                           -   -                -                                            -                   -             -   -                                  -   

2 ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ                  3,336,900                   17,025 19,012                                 97 3,355,912                             17,122                 -             -   -                                  -   

3 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค                    243,236                    1,241 196,588                           1,003 439,824                                  2,244                 -             -   -                                  -   

4 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะทุกประเภท                    383,964                    1,959 -                383,964                                  1,959                 -             -   -                                  -   

5 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับนักศึกษาและการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่                            -   6,272                                   32 6,272                                         32                 -             -   -                                  -   

6 ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                            -   56,252                               287 56,252                                      287                 -             -   -                                  -   

7 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา                            -   -                -                                            -                   -             -   -                                  -   

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ                            -   -                -                                            -                   -             -   -                                  -   

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการจัดการศึกษา                    373,184                    1,904 592,704                           3,024 965,888                                  4,928                 -             -   -                                  -   

10 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาท่ีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                            -   11,564                                 59 11,564                                        59                 -             -   -                                  -   

11 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าเร็จการศึกษา                            -   1,176                                    6 1,176                                           6                 -             -   -                                  -   

12 วิจัย                      95,844                       489 34,888                               178 130,732                                    667                 -             -   -                                  -   

13 บริการวิชาการ                    751,072                    3,832 8,036                                   41 759,108                                  3,873                 -             -   -                                  -   

6,814,724                                   34,769 1,528,800       7,800                  8,343,524            42,569                 9,465,232      วิทนย -        -         9,465,232      48,292              

จ านวนนักศึกษา 196                       คน

 หมายเหตุ จัดท าทุกหลักสูตร

รวมท้ังส้ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(ปันลงสู่คณะ) ส่วนท่ีปันลงหลักสูตร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการค่าใช้จ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน งบแผ่นดิน เงินรายได้



1

จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณรำยจ่ำย  ต้นทุน FTES

ปีกำรศึกษำ 2561 (ข้อมูลจำกเว็ปทะเบียน) 2562(ระดับหลักสูตร) (3÷2=4) หมำยเหตุ

(1) (2) (3) (4)

1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 108                106.36               9,813,096              92,263.03      

2 วท.บ. เคมี                   48 44.27                 4,361,376              98,517.64      

3 วท.บ. ชีววิทยา                 115 108.36               10,449,130            96,429.77      

4 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 19                  22.24                 1,726,378              77,624.91      

5 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 121                125.21               10,994,302            87,806.90      

6 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ                   81 82.39                 7,359,822              89,329.07      

7 วท.บ. ฟิสิกส์                   28 26.93                 2,544,136              94,472.19      

8 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์                 119 105.79               10,812,578            102,207.94    

9 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                   65 62.77                 5,906,030              94,090.01      

10 วท.บ. สถิติประยุกต์                   21 17.99                 1,908,102              106,064.59    

11 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 168 91.53                 15,264,816            166,773.91    

12 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์                   87 82.19                 7,904,994              96,179.51      

13 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 196 221.22               17,808,952            80,503.35      

             1,176 

สรุปภำพรวมต้นทุนต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร



ต้นทุนรวม FTES ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนรวม FTES ต้นทุนต่อหน่วย

วท.บ. คณิตศาสตร์ 13,049,262             127.55 102,307.03             9,813,096               106.36 92,263.03               9.82-                       

วท.บ. เคมี 6,225,336               51.86 120,041.19             4,361,376               44.27 98,517.64               17.93-                     

วท.บ. ชีววิทยา 13,887,288             131.31                   105,759.56             10,449,130             108.36                   96,429.77               8.82-                       

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 1,556,334               15.74                     98,877.64               1,726,378               22.24                     77,624.91               21.49-                     

วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 14,605,596             130.09 112,273.01             10,994,302             125.21 87,806.90               21.79-                     

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 9,936,594               70.12 141,708.41             7,359,822               82.39 89,329.07               36.96-                     

วท.บ. ฟิสิกส์ 3,352,104               31.41 106,720.92             2,544,136               26.93 94,472.19               11.48-                     

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14,246,442             130.38 109,268.61             10,812,578             105.79 102,207.94             6.46-                       

วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 7,781,670               72.26 107,689.87             5,906,030               62.77 94,090.01               12.63-                     

วท.บ. สถิติประยุกต์ 2,633,796               26.87 98,019.95               1,908,102               17.99 106,064.59             8.21                       

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 20,591,496             302.48 68,075.56               15,264,816             91.53 166,773.91             144.98                   

ศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 10,535,184             131.46 80,139.84               7,904,994               82.19 96,179.51               20.01                     

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 23,584,446             176.68 133,486.79             17,808,952             221.22 80,503.35               39.69-                     

ปีการศึกษา พ.ศ.2560 ปีการศึกษา พ.ศ.2561 เพ่ิมข้ึน(+)/ลดลง(-)ของ

ต้นทุนร้อยละ

เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการปีการศึกษา พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกหลักสูตร

หลักสูตร



1

จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณรำยจ่ำย ต้นทุน FTES ส่วนต่ำง หน่วยงำน
ปีกำรศึกษำ 2561 2562(ระดับหลักสูตร) (3)/(2)=(4) รำยรับภำพรวม รำยรับภำพรวม รำยรับภำพรวม จุดคุ้มทุน จำกจ ำนวน 

(จ ำนวน น.ศ. คงอยู่) 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 108                   106.36               9,813,096                   92,263               33,792,320           28,735                  3,103,376         33.64            74             

2 วท.บ. เคมี                     48 44.27                 4,361,376                   98,518               33,792,320           28,735                  1,379,278         14.00            34             

3 วท.บ. ชีววิทยา 115                   108.36               10,449,130                 96,430               33,792,320           28,735                  3,304,521         34.27            81             

4 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 19                    22.24                 1,726,378                   77,625               33,792,320           28,735                  545,964           7.03              12             

5 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 121                   125.21               10,994,302                 87,807               33,792,320           28,735                  3,476,931         39.60            81             

6 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ                     81 82.39                 7,359,822                   89,329               33,792,320           28,735                  2,327,532         26.06            55             

7 วท.บ. ฟิสิกส์                     28 26.93                 2,544,136                   94,472               33,792,320           28,735                  804,579           8.52              19             

8 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์                    119 105.79               10,812,578                 102,208             33,792,320           28,735                  3,419,461         33.46            86             

9 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                     65 62.77                 5,906,030                   94,090               33,792,320           28,735                  1,867,773         19.85            45             

10 วท.บ. สถิติประยุกต์                     21 17.99                 1,908,102                   106,065             33,792,320           28,735                  603,434           5.69              15             

11 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์                    168 91.53                 15,264,816                 166,774             33,792,320           28,735                  4,827,474         28.95            139            

12 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์                     87 82.19                 7,904,994                   96,180               33,792,320           28,735                  2,499,942         25.99            61             

13 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์                    196 221.22               17,808,952                 80,503               33,792,320           28,735                  5,632,053         69.96            126            

                1,176 

รำยรับภำพรวม

สรุปวิเครำะห์จุดคุ้มทุน จ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562

หลักสูตร



1

จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ

ปีกำรศึกษำ 2561 พ.ศ.2562

1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 108                106.36       6,445,944.36        60,604.97         

2 วท.บ. เคมี                  48 44.27         2,864,864.16        64,713.44         

3 วท.บ. ชีววิทยา                 115 108.36       6,863,737.05        63,341.98         

4 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 19                 22.24         1,134,008.73        50,989.60         

5 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 121                125.21       7,221,845.07        57,677.86         

6 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ                  81 82.39         4,834,458.27        58,677.73         

7 วท.บ. ฟิสิกส์                  28 26.93         1,671,170.76        62,056.10         

8 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์                 119 105.79       7,102,475.73        67,137.50         

9 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                  65 62.77         3,879,503.55        61,805.06         

10 วท.บ. สถิติประยุกต์                  21 17.99         1,253,378.07        69,670.82         

11 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 168 91.53         10,027,024.56      109,549.05       

12 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์                  87 82.19         5,192,566.29        63,177.59         

13 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 196 221.22       11,698,195.32      52,880.37         

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยงบบุคลำกร ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562

หลักสูตร



จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ

ปีกำรศึกษำ 2561 พ.ศ.2562

1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 108                106.36       1,849,176       17,386.01         

2 วท.บ. เคมี                   48 44.27         821,856         18,564.63         

3 วท.บ. ชีววิทยา                 115 108.36       1,969,030       18,171.19         

4 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 19                  22.24         325,318         14,627.61         

5 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 121                125.21       2,071,762       16,546.30         

6 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ                   81 82.39         1,386,882       16,833.14         

7 วท.บ. ฟิสิกส์                   28 26.93         479,416         17,802.30         

8 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์                 119 105.79       2,037,518       19,260.02         

9 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                   65 62.77         1,112,930       17,730.29         

10 วท.บ. สถิติประยุกต์                   21 17.99         359,562         19,986.77         

11 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 168 91.53         2,876,496       31,426.81         

12 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์                   87 82.19         1,489,614       18,124.03         

13 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 196 221.22       3,355,912       15,170.02         

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำคำรสถำนท่ีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562

หลักสูตร



จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ

ปีกำรศึกษำ 2561 พ.ศ.2562

1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 108                106.36       242,352         2,278.60          

2 วท.บ. เคมี                   48 44.27         107,712         2,433.07          

3 วท.บ. ชีววิทยา                 115 108.36       258,060         2,381.51          

4 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 19                  22.24         42,636           1,917.09          

5 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 121                125.21       271,524         2,168.55          

6 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ                   81 82.39         181,764         2,206.14          

7 วท.บ. ฟิสิกส์                   28 26.93         62,832           2,333.16          

8 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์                 119 105.79       267,036         2,524.21          

9 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                   65 62.77         145,860         2,323.72          

10 วท.บ. สถิติประยุกต์                   21 17.99         47,124           2,619.46          

11 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 168 91.53         376,992         4,118.78          

12 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์                   87 82.19         195,228         2,375.33          

13 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 196 221.22       439,824         1,988.17          

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณูปโภค ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562

หลักสูตร



จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ

ปีกำรศึกษำ 2561 พ.ศ.2562

1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 108                106.36       211,572         1,989.21          

2 วท.บ. เคมี                   48 44.27         94,032           2,124.06          

3 วท.บ. ชีววิทยา                 115 108.36       225,285         2,079.04          

4 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 19                  22.24         37,221           1,673.61          

5 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 121                125.21       237,039         1,893.13          

6 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ                   81 82.39         158,679         1,925.95          

7 วท.บ. ฟิสิกส์                   28 26.93         54,852           2,036.84          

8 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์                 119 105.79       233,121         2,203.62          

9 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                   65 62.77         127,335         2,028.60          

10 วท.บ. สถิติประยุกต์                   21 17.99         41,139           2,286.77          

11 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 168 91.53         329,112         3,595.67          

12 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์                   87 82.19         170,433         2,073.65          

13 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 196 221.22       383,964         1,736               

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนครุภัณฑ์และยำนพำหนะทุกประเภท ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562

หลักสูตร



จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ

ปีกำรศึกษำ 2561 พ.ศ.2562

1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 108                106.36       211,572.00     1,989.21          

2 วท.บ. เคมี                   48 44.27         94,032.00       2,124.06          

3 วท.บ. ชีววิทยา                 115 108.36       225,285.00     2,079.04          

4 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 19                  22.24         37,221.00       1,673.61          

5 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 121                125.21       237,039.00     1,893.13          

6 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ                   81 82.39         158,679.00     1,925.95          

7 วท.บ. ฟิสิกส์                   28 26.93         54,852.00       2,036.84          

8 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์                 119 105.79       233,121.00     2,203.62          

9 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                   65 62.77         127,335.00     2,028.60          

10 วท.บ. สถิติประยุกต์                   21 17.99         41,139.00       2,286.77          

11 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 168 91.53         329,112.00     3,595.67          

12 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์                   87 82.19         170,433.00     2,073.65          

13 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 196 221.22       383,964.00     1,735.67          

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรรับนักศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรนักศึกษำใหม่ ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562

หลักสูตร



1

จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ

ปีกำรศึกษำ 2561 พ.ศ.2562

1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 108               106.36            30,996        291.43        

2 วท.บ. เคมี                 48 44.27              13,776        311.18        

3 วท.บ. ชีววิทยา                115 108.36            33,005        304.59        

4 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 19                22.24              5,453          245.19        

5 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 121               125.21            34,727        277.35        

6 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ                 81 82.39              23,247        282.16        

7 วท.บ. ฟิสิกส์                 28 26.93              8,036          298.40        

8 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์                119 105.79            34,153        322.84        

9 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                 65 62.77              18,655        297.20        

10 วท.บ. สถิติประยุกต์                 21 17.99              6,027          335.02        

11 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์                168 91.53              48,216        526.78        

12 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์                 87 82.19              24,969        303.80        

13 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์                196 221.22            56,252        254.28        

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำนักศึกษำต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562

หลักสูตร



1

จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ

ปีกำรศึกษำ 2561 พ.ศ.2562
หลักสูตร

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้แก่นักศึกษำ ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562



จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ

ปีกำรศึกษำ 2561 พ.ศ.2562

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับงำนวิเทศสัมพันธ์ กำรศึกษำดูงำนและกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562

หลักสูตร



1

จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ

ปีกำรศึกษำ 2561 พ.ศ.2562

1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 108                106.36        532,224      5,003.99      

2 วท.บ. เคมี                   48 44.27          236,544      5,343.21      

3 วท.บ. ชีววิทยา                 115 108.36        566,720      5,229.97      

4 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 19                  22.24          93,632        4,210.07      

5 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 121                125.21        596,288      4,762.30      

6 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ                   81 82.39          399,168      4,844.86      

7 วท.บ. ฟิสิกส์                   28 26.93          137,984      5,123.80      

8 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์                 119 105.79        586,432      5,543.36      

9 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                   65 62.77          320,320      5,103.07      

10 วท.บ. สถิติประยุกต์                   21 17.99          103,488      5,752.53      

11 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 168 91.53          827,904      9,045.17      

12 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์                   87 82.19          428,736      5,216.40      

13 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 196 221.22        965,888      4,366.19      

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดกำรศึกษำ ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562

หลักสูตร



จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ

ปีกำรศึกษำ 2561 พ.ศ.2562

1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 108                106.36       6,372             59.91               

2 วท.บ. เคมี                   48 44.27         2,832             63.97               

3 วท.บ. ชีววิทยา                 115 108.36       6,785             62.62               

4 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 19                  22.24         1,121             50.40               

5 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 121                125.21       7,139             57.02               

6 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ                   81 82.39         4,779             58.00               

7 วท.บ. ฟิสิกส์                   28 26.93         1,652             61.34               

8 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์                 119 105.79       7,021             66.37               

9 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                   65 62.77         3,835             61.10               

10 วท.บ. สถิติประยุกต์                   21 17.99         1,239             68.87               

11 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 168 91.53         9,912             108.29             

12 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์                   87 82.19         5,133             62.45               

13 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 196 221.22       11,564           52.27               

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนทุนกำรศึกษำท่ีให้แก่นักศึกษำจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562

หลักสูตร



จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ

ปีกำรศึกษำ 2561 พ.ศ.2562

1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 108                106.36       648               6.09                

2 วท.บ. เคมี                   48 44.27         288               6.51                

3 วท.บ. ชีววิทยา                 115 108.36       690               6.37                

4 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 19                  22.24         114               5.13                

5 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 121                125.21       726               5.80                

6 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ                   81 82.39         486               5.90                

7 วท.บ. ฟิสิกส์                   28 26.93         168               6.24                

8 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์                 119 105.79       714               6.75                

9 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                   65 62.77         390               6.21                

10 วท.บ. สถิติประยุกต์                   21 17.99         126               7.00                

11 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 168 91.53         1,008             11.01               

12 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์                   87 82.19         522               6.35                

13 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 196 221.22       1,176             5.32                

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรส ำเร็จกำรศึกษำ ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562

หลักสูตร



1

จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ

ปีกำรศึกษำ 2561 พ.ศ.2562

1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 108                106.36           72,036        677.28        

2 วท.บ. เคมี                  48 44.27            32,016        723.20        

3 วท.บ. ชีววิทยา                 115 108.36           76,705        707.87        

4 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 19                 22.24            12,673        569.83        

5 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 121                125.21           80,707        644.57        

6 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ                  81 82.39            54,027        655.75        

7 วท.บ. ฟิสิกส์                  28 26.93            18,676        693.50        

8 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์                 119 105.79           79,373        750.29        

9 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                  65 62.77            43,355        690.70        

10 วท.บ. สถิติประยุกต์                  21 17.99            14,007        778.60        

11 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 168 91.53            112,056      1,224.25      

12 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์                  87 82.19            58,029        706.03        

13 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์                 196 221.22           130,732      590.96        

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยกำรวิจัย ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562

หลักสูตร



1

จ ำนวน นศ. ค่ำ FTES ปีงบประมำณ ต้นทุน FTES หมำยเหตุ

ปีกำรศึกษำ 2561 พ.ศ.2562

1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 108              106.36         418,392      3,934          

2 วท.บ. เคมี                 48 44.27           185,952      4,200          

3 วท.บ. ชีววิทยา               115 108.36         445,510      4,111          

4 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 19                22.24           73,606        3,310          

5 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 121              125.21         468,754      3,744          

6 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ                 81 82.39           313,794      3,809          

7 วท.บ. ฟิสิกส์                 28 26.93           108,472      4,028          

8 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์               119 105.79         461,006      4,358          

9 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                 65 62.77           251,810      4,012          

10 วท.บ. สถิติประยุกต์                 21 17.99           81,354        4,522          

11 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์               168 91.53           650,832      7,111          

12 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์                 87 82.19           337,038      4,101          

13 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์               196 221.22         759,304      3,432          

หลักสูตร

สรุปต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรวิชำกำร ต่อหน่วยจ ำแนกหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562



ล ำดับท่ี ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด

ร้อยละกำรสอบผ่ำน

ภำษำอังกฤษ

ร้อยละกำรมีงำนท ำของ

บัณฑิต

ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 87.5 51.85 93.33 4.34

2 วท.บ. เคมี 100 61.37 80 4.03

3 วท.บ. ชีววิทยา 41 70.54 84.21 4.58

4 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 15.79 ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา

5 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 16 0 43.75 4.21

6 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 31.25 100 88.89 3.55

7 วท.บ. ฟิสิกส์ 93.75 27.3 95.28 4.55

8 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 87 100 86.96 4.13

9 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 44.44 100 61 4.30

10 วท.บ. สถิติประยุกต์ 70 52.38 0 0

11 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 98.21 83.95 98 4.20

12 ศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 93.75 27.3 95.28 4.55

13 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 98.21 83.95 98 4.20

ตำรำงแสดงประสิทธิผลกำรบริหำรหลักสูตร ระดับปริญญำตรี ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปีกำรศึกษำ พ.ศ.2561
หลักสูตร



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการทำงาน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการทำงานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
-มีสิ่งสนับสนุนเพียงพอ เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
 
เชิงสังคม 
หลักสูตรได้ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม ที่ได้จากการประเมินฯ โดยดำเนินการดังนี้ 

(1) ฝ่ายดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (อ. ดร. อารีรัตน์ อรุณชัยและอาจารย์ ดร. อาวีพร ปานทอง) 
ได้นำประเด็นปัญหาและผลการประเมินหรือข้อมูลในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เข้า
ปรึกษาหารือ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งให้จัดหาโดยแยกเป็น 3 แนวทาง
คือ (1) หลักสูตรฯ จัดซื้อเอง ใช้งบประมาณในปี 2561 และ งบประมาณในปี 2562 (2) เสนอ
คณะให้จัดซื้อโดยเสนอขอเงินงบประมาณแผ่นดิน และ (3) แจ้งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยและคณะ
จัดซ่อมบำรุง หรือจัดหาเพิ่มเติม 

(2) ได้จัดหาสิ่งสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ ดังนี้ 
สิ่งสนับสนุนสำหรับนักศึกษา เช่น พ้ืนที่เพ่ิมเติมสำหรับนักศึกษาได้นั่งติว หนังสือ/ตำราเรียน
บางรายวิชาที่ยังไม่เพียงพอ เป็นต้น 
สิ่งสนับสนุนสำหรับอาจารย์ เช่น เลเตอร์พอยเตอร์ หนังสือ/ตำราเรียนบางรายวิชาที่ยังไม่
เพียงพอ เป็นต้น 

 



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิติประสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
หลักสูตร โดยเปรียบเทียบผล
ในการจัดการศึกษาว่ามีความ
สอดคล้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่กำหนดไว้
หรือไม่ โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร  ได้แก่ 
หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน และ
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ 

- หลักสูตรมีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปีและมีการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัยหรือ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้
บัณฑิต 
- อาจารย์ผู้สอน จำนวน 17 คน 
- ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 มีการทำแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ. 3 และ 
มคอ. 4) 
- นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบทั้ง 5 โดเมน 

 
เชิงสังคม 

- คณะกรรมการได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2563 ให้ทันใช้ในปีการศึกษา 1/2563 จากนั้นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำข้อมูลจาก
การสำรวจถึงความต้องการรายวิชาในหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มบัณฑิต 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพิจารณาคำอธิบายรายวิชาก มคอ. 3 ที่ไม่ทันสมัย ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะใน มคอ. 5 และรายละเอียด มคอ.1 เป็นข้อมูลพื้นฐานเพ่ือใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร และได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร จากนั้นจะได้นำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมา
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้ข้อสรุปว่า จาก
การปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิชาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ ทำให้เราได้หลักสูตรที่มีความหลากหลาย ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตรปี 
พ.ศ. 2563  เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและหลากหลายมากขึ้น  จึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้าน



วิชาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ จำนวน 2 ท่านและด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์จำนวน 1 ท่าน 
- อาจารย์ผู้สอน จำนวน 17 คนมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน มีกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมทุกรายวิชา และมีผลการประเมินความพึงพอใจทุกรายวิชาไม่
น้อยกว่า 3.51 

- อาจารย์ดำเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) และมีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

- มีประเมินกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้วเสนอแนว
ทางการปรับปรุงกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาดังนี้ 
1. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละวิชาใน มคอ 

3 และอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาชี้แจงรายละเอียดรายวิชา/เกณฑ์การประเมิน/
เครื่องมือ ในการประเมินให้นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรกของภาคเรียน 

2. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนประชุมเพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ 
เช่น การจัดทำข้อสอบร่วมกันในรายวิชาเดียวกัน จัดทำข้อสอบที่สามารถวัดความรู้และ
ทักษะตามาตรฐานการเรียนรู้ของวิชานั้น 

3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกันจัดทำ มคอ.3 และวิธีการประเมินเป็นแนวทางเดียวกัน 
จัดทำเครื่องมือประเมินนักศึกษา (ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค)ร่วมกัน 

4. มีการกำกับวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
คณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการดำเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ดำเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ดำเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
-นักศึกษาทุกคนต้องมีศักยภาพ  และมีความรู้ความสามารถตามศตวรรษที่ 21 
-บัณฑิตคณิตศาสตร์อัตลักษณ์คือมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
เชิงสังคม 

ชั้นปี
ที ่

พัฒนาทักษะ วัตถุประสงค์ โครงการ 

1 พั ฒ น าทั กษ ะการ
เรียนและการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จัก
วิธีการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยและการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จัก
การวางแผนการเรียน และ
ก า ร ใ ช้ เ ว ล า ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ 

1. โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาปี 
1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
2.โครงการคณิตศาสตร์และสถิติ
สัมพันธ์ 
3.โครงการบริการวิชาการ สาขา
คณิตศาสตร์และสถิติ 
4. โค รงก ารอบ รม คุณ ธรรม 
จริ ยธรรม  ส ำห รับนั กศึ กษ า
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

2 พัฒนาศักยภาพและ
ทักษะการเรียนรู้ 

1. เพ่ือเสริมศักยภาพด้าน
ความเป็นมนุษย์และการใช้
ชีวิตในสังคม 
2. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ

1. โครงการบูรณาการการเรียน
การสอนรายวิชาการคิดและการ
แก้ปัญหากับการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

พ้ื น ฐ าน ที่ จ ำ เป็ น  เช่ น 
ทักษะทางสังคม ทักษะ
การวางแผน ทักษะการ
แก้ปัญหา เป็นต้น 

2. โครงการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่มีจิตสำนึกสาธารณะ 
3. โครงการบริการวิชา 
การสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
และสถิต ิ
4. โครงการอบรมโปรแกรม
สำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 

3 พัฒนาประสบการณ์
ด้านวิชาชีพ 

1.เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์การทำงาน
และเรียนรู้จากสถาน
ประกอบการโดยตรง 
2.เพ่ือเสริมสร้างทักษะที่
จำเป็นต่ออาชีพทางด้าน
คณิตศาสตร์และสถิติ 

1. โค รงก ารอบ รม คุณ ธรรม 
จริ ยธรรม  ส ำห รับนั กศึ กษ า
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
2. โครงการอบรมโปรแกรม
สำเร็จรูป 
3. โครงการสัมมนาวิชาการและ
นำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 6 และแข่งขันการนำเสนอ
ผ ล ง า น วิ จั ย ข อ งนั ก ศึ ก ษ า
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
4. โครงการคณิตศาสตร์วิชาการ 
5. โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา 
6. โค ร งก ารบู รณ าก ารก าร



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

จัดการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ 
7. โค รงก ารบ ริ ก ารวิ ช าก าร 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

4 เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ 
พ ร้ อ ม ก้ า ว สู่ โ ล ก
อาชีพ 

เพ่ือเสริมสร้างความพร้อม
ในการไปประกอบอาชีพ 
เช่น  การสัมภาษณ์ งาน 
การนำเสนองาน เป็นต้น 

1.โค รงก าร พั ฒ น าบั ณ ฑิ ตที่
สมบูรณ์พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ
และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค ์
2. โครงการเตรียมฝึกประสบการ
วิชาชีพ 
 

 
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

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

เชิงปริมาณ 
- งบปี 61 ได้ 1,264,300 บาท และปี 62 ได้ 1,021,900 

บาท 
- รับนักศึกษาจำนวน 30 คน ซึ่งมีคุณสมบัติ ดีงนี้ 

1.นักเรียนที่มาจบสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียน โดยการ
สอบสัมภาษณ์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 3 คน 
หัวข้อการสอบสัมภาษณ์ถามเกี่ยวกับ 
- มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
- มีความละเอียดรอบคอบ 
- มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนคณิตศาสตร์ 
3.ทดสอบความรู้พ้ืนฐานในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนถนัด
ร่วมกับการสอบสัมภาษณ์ 
      -  นักศึกษาคงอยู่ร้อยละ 100 
      - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
       - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
      - อาจารย์ประจำหลักสูตรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างน้อย 1 ด้าน ดังนี้ 



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
- การทำงานวิจัย 
- การทำตำรา/หนังสือ 
- การเข้าอบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน 
- การทำตำแหน่งทางวิชาการ 

การศึกษาต่อ 
- อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
- อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
- อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดทำผลงานทางวิชาการเพ่ือขอตำแหน่ง
ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
 
เชิงสังคม 

- ได้งบปริมาณลดลงเนื่องจากจำนวนนักศึกษาลดลง 
- จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสามารถสมัครในรอบที่ 1-3 
และรอบที่ 5 แต่จะไม่มีกาสอบรอบที่ 4 
(Admission) เพราะว่าจะเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 2 กลุ่มแล้ว แต่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์กำหนดให้มีการเปิดรับ รอบ 1 รอบ 2 และ 
รอบ 5 จึงมีผลทำให้จำนวนนักเรียนลดลงจำนวนมาก   



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
ประกอบกับการรับนักศึกษาแบบ TCAS นั้นเด็กนักเรียน
สามารสละสิทธิ์แล้วไปสมัครเรียนที่อ่ืนได้ใหม่หลายๆ รอบ 
จากการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2561 มีนักศึกษาใหม่มารายงานตัวและ
ลงทะเบียนเรียนจำนวน 18 คน โดยแบ่งยอดท่ีรับจาก
รอบต่าง ๆ ดังนี้ ดังนี้ 

-               1.    ร อ บ ที่  1 : Portfolio                
จำนวน 6 คน 

-               2.    ร อ บ ที่  2 : โ ค ว ต้ า                     
จำนวน 3 คน 

              3.    รอบท่ี 5 : รับตรงแบบอิสระ       จำนวน 9 คน  
- โดยนักเรียนทุกคนจบสายวิทย์ - คณิต มีคุณสมบัติ

สอดคล้องตรงกับความต้องการของหลักสูตร 
- นักศึกษามีการออกกลางคันลดน้อยลง  

     - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีจำนวน 0 คน  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีจำนวน 4 คน  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีจำนวน 0 คน  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีจำนวน 0 คน   
ในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2โดยที่สาเหตุการออก
กลางคันเนื่อง 



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
มาจากปัญหาทางครอบครัว การเงินและสุขภาพ      

- นักศึกษาทุกคนมีความเข้าใจระบบการทำงานของ
มหาวิทยาลัยที่ 

เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั ก ศึ ก ษ า เช่ น  ก ารล งท ะ เบี ย น  ก ารช ำระ
ค่าลงทะเบียน การหมดสิทธิ์สอบ การถอนรายวิชา การเทียบโอน
รายวิชา การติดตามผลการเรียน การแก้ I ซึ่งไม่มีข้อมูลปัญหาการ
ร้องเรียนของนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา 

- อาจารย์ที่ ปรึกษาได้มีการติดต่อกับผู้ ปกครองของ
นักศึกษาโดยตรง  

โดยช่องทางเบอร์โทรศัพท์ หรือทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพ่ือติดต่อ
ประสานงานเมื่อเกิดปัญหาหรือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ปกครอง
ทราบได้สะดวกและรวดเร็ว 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละชั้นปีเป็น
ดังนี้ จาก 

คะแนนเต็ม 5     
             - อาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีที่ 1มีคะแนน 4.79 (มาก
ที่สุด) 
             - อาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีที่ 2   มีคะแนน 4.29 (มาก
ที่สุด) 
             - อาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีที่ 3   มีคะแนน 4.40 (มาก
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ที่สุด) 
             - อาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีที่ 4   มีคะแนน 4.49 (มาก
ที่สุด) 

- ในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรได้มีการประเมินความ
พึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย  อยู่ในระดับมากท่ีสุด เท่ากับ 
4.38 

- ในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรได้มีการประเมินความ
พึงพอใจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่ จำนวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวน
บัณฑิต 30 คน) โดยมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.34 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พัฒนาตนเองครบทุกคน 
          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
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        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะทำจำเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ำซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 
 

 - กำหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการกำหนดมาตรฐาน 
เช่น กำหนดรหัส กำหนดคำหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
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- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการทำงาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออำนวยให้
คนทำงานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
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1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการทำงาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการทำงานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ100 ของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 4.30 
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5.00 
 
เชิงสังคม 
- มหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่หลักสูตรผ่านสาขาวิชาและหลักสูตร โดยมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 - หลักสูตรมีการประชุม/ติดตาม/ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพ่ือ
ตรวจสอบถึงความคุ้มค่าของการใช้งาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำแผนความต้องการที่พอเพียง
เหมาะสมต่อไป 
- ในส่วนที่ทรัพยากรเครื่องมือไม่เพียงพอ หลักสูตรได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณของการศึกษาดูงาน
ออกเป็นโครงการย่อยอีก 2 โครงการ เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ได้ไปดูเครื่องมือทางเคมีชั้นสูงที่คณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก และโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.
พิจิตร ทำให้ได้มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในสิ่งที่เรียนมาแต่หลักสูตรไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีขั้นสูงให้
เข้ากับสถานที่ต่างๆที่ได้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานเพ่ิมเติม 
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2.มิตปิระสิทธิผล 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
- หลักสูตรมกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ตามหัวข้อ
การประเมินทักษะทั้ง 5 ด้าน 
 
 
เชิงสังคม 
- หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งในกลุ่มวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
และภาคทฤษฎีที่ควบคู่กับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้การกำหนดแนวทางการประเมินผลนั้นจะได้รับข้อมูลจากทั้ง
อาจารย์ผู้สอนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบัณฑิตในทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้องวิธีการวัด
และเครื่องมือวัดการประเมินผลในประเด็นหลัก 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งจากผลการประเมิณ
โดยภาพรวมผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ซึ่งได้
รายงานผลการจัดทำทวนสอบฯในรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีการศึกษา 2561 
และคณะกรรมการหลักสูตรได้รับทราบผลการจัดทำทวนสอบแล้วในการประชุมประจำหลักสูตร  ซึ่ง
คณะกรรมการได้ประชุมตรวจสอบผลการทวนสอบแล้วจึงมีมติสรุปผลว่าสำหรับการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรนี้ประจำปีการศึกษา 2561 มีความเหมาะสมในด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และ
วิธีการประเมินผล รวมการใช้เครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสม และมีการจัดทำทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่
ค่อนข้างให้ผลการทวนสอบที่สอดคล้องกับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตเคม ี
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3.มิติผลกระทบ 
 
 

การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งท่ี
คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการดำเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ดำเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ดำเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีค่าร้อยละ 92.50 
 
 
เชิงสังคม 
- ผลกระทบส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับหลักสูตรที่ทำให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีค่าลดลงในทุกปี 
ได้แก่ ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาด้านการเปลี่ยนสถานที่การเรียน ปัญหาด้านการเงิน และ
ปัญหาด้านสุขภาพ 
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4. มิติโอกาสการแข่งขัน 
 
และความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
ภาวะการมีงานทำ 

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

เชิงปริมาณ 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตโดยรวมทั้ง 5 ด้าน เฉลี่ยเท่ากับ 
4.03 จากคะแนนเต็ม 5 
- ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทำเทียบเป็น 4.00 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 
 
 
เชิงสังคม 
หลักสูตรมีการเตรียมพร้อมให้สามารถแข่งขันได้   
- มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือปรับวิธีการดำเนินงานให้เกิดความ
ประหยัด นอกจากจากนี้ในอาจารย์ในสาขาส่วนใหญ่มีเงินทุนจาก
งานวิจัยจึงใช้งบประมาณทำวิจัยของตัวเองให้แก่นักศึกษาใน
รายวิชาโครงงานวิจัยอีกด้วย 
- หลักสูตรมีการสร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการ
ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายโดยการออกให้บริการวิชาการแก่โรงเรียน
ในเขตบริการ เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะใน
ด้านเคมี ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาศทำการทดลองและเข้าถึง
วิทยาศาสตร์ได้มากข้ึน 
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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  เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะทำจำเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ำซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 

- หลักสูตรมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยให้มี
เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบันและเพ่ิมวิชาใหม่ๆที่ทันต่อ
สภาวการณ์โลกและตลาดแรงงาน พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตรให้มีการเรียนรู้ เป็นลำดับเพ่ือลดการออกระหว่าง
การศึกษา 
- หลักสูตรมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมทักษะทาง
วิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการส่งผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการ 
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 - กำหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการกำหนดมาตรฐาน 

เช่น กำหนดรหัส กำหนดคำหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการทำงาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออำนวยให้
คนทำงานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการทำงาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการทำงานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 หลักสูตรได้ดำเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยสนับสนุน
งบประมาณรายหัว สำหรับผู้สอน ท่านละ 8,600 บาท และได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามรายการที่
ปรากฏใน มคอ.2 จำนวน 7 รายการ เพ่ือใช้สำหรับการสอนและวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ส่วน
งานวิจัยที่ต้องใช้เครื่องมือชั้นสูงบางรายการ ทางหลักสูตรได้ขอใช้จากเครือข่ายความร่วมมือของสถาบัน
ภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทำให้สามารถดำเนินงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง    
 เชิงสังคม 
การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ ในปีการศึกษา  2561  

ปีการศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

(ค่าเฉลี่ยโดยรวม) 
นักศึกษา อาจารย์ 

2558 3.55 3.97 
2559 3.62 4.08 
2560 3.75 4.38 
2561 3.77 4.17 
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2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

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

เชิงปริมาณ 
 
 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ดำเนินการตามระบบและกลไก ปรับปรุงหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ ดังนี้ 
 ในปีการศึกษา 2561 มีการทบทวนวิเคราะห์ มคอ.5 ในปีที่ผ่านมาพบว่าหลักสูตรได้มีการปรับปรุง
แก้ไขเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร จำนวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 4234907 โครงงาน โดยกำหนดให้
เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  พระราชบัญญัติเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนมีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชีพ และยัง
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนที่ระบุอยู่
ใน มคอ.3 ปีการศึกษา 2561 แล้ว 
 จากการตรวจสอบและติดตามการส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ของหลักสูตร
พบว่า ผู้สอนจัดส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 74 
รายวิชา จากจำนวนทั้งหมด 74 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนความถูกต้องของแผนการเรียนรู้รายวิชา 
(มคอ.3 และ มคอ.4) โดยเฉพาะการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมตามผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 
จำนวน 80 คิดเป็นร้อยละ 100 
 การประเมินผู้เรียน ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประจำหลักสูตรมีการกำกับและติดตาม
ผลการเรียนนักศึกษาในแต่ละรายวิชาว่าแต่รายวิชามีการประเมินประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมหรือไม่ 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาใน มคอ. 3 หรือไม่ ดังนี้ 
 1. รวบรวม มคอ. 3 ลงระบบของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 2. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง              
ใน มคอ. 2 
 3. กรณีถูกต้อง อนุมัติให้ทำการสอน / กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนให้ผู้สอนนำกับไปแก้ไข 
 4. ผู้สอนดำเนินการตาม มคอ. 3 
 5. ผู้สอนส่งเกรด และ มคอ. 5 
 6. พิจารณาการรายงานผลการประเมินใน มคอ. 5 เพ่ือนำมาปรับปรุงวิธีการประเมินใน มคอ. 3 
เทอมถัดไป 
 ผลการประเมินถูกต้อง / เหมาะสม 78 รายวิชา และไม่เหมาะสม 1 รายวิชา คือ วิชา 4231102 ) 
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
 
เชิงสังคม 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1. หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือร่วมกันกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา

ที่เปิดสอนในภาคการศึกษา โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สอนตามคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับรายวิชานั้นๆ และผลประเมินการสอนของผู้สอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

 2. หลักสูตรกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา และดำเนินการส่งภาระงานสอนไปยังคณะเพ่ือให้คณะส่ง
ต่อไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือจัดทำตารางเรียนสำหรับนักศึกษา  

 3. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา 
 4. เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือทบทวนผลการ

ดำเนินงานตามกระบวนการกำหนดผู้สอน สำหรับนำผลการดำเนินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกำหนด
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ผู้สอนในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับ
หลักสูตร  ทั้งที่คาดหมายและ
ไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดข้ึน
ระหว่างและภายหลังการ
ดำเนินการ ที่อาจกระทบต่อ
การพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ดำเนินงานหน่วยงานอื่น  
ผลผลิตและผู้ที่เก่ียวข้องกับ
ผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการดำเนินงานต้อง
ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง
ผลกระทบทั้งทางด้านบวกและ
ด้านลบ ในมิติที่สามารถแสดง
ในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึง
ผลกระทบในกรณีท่ีไม่ได้
ดำเนินงานตามภารกิจ 

เชิงปริมาณ 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
 

ปีการศึกษา 
จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

จำนวนที่ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิน้ปี

การศึกษา 2561 

อัตราการคงอยู่ 
(ร้อยละ) 

2559 2560 2561 

2555 49 1 - - 14 71.43 
2556 45 37 1 - 6 86.67 
2557 33 - 19 5 8 75.76 
2558 44 - - 5 11 75.00 

 
อัตราการคงอยู่ = (จำนวนรับเข้า – จำนวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม) x 100/ จำนวนรับเข้า 

 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2556 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 86.67 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 75.76 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2558 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 75.00 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา  
ปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
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 สภาพเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัว ย้ายสถานศึกษา และปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาเองอีกด้วย 

การสำเร็จการศึกษา 

ปีท่ีรับเข้า จำนวนรับเข้า 
จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ร้อยละของ

นักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษา 

2559 2560 2561 

2556 45 37 1 1 82.22 
2557 33 - 19 5 57.57 
2558 44 - - 18 41.00 

 
ร้อยละนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา = (จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จตามแผน/จำนวนรับเข้า) x 100 

 
 การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่รับเข้าปี 2556 คือ 82.22 นักศึกษาที่รับเข้าปี 2557 คือ 
57.57 และนักศึกษาท่ีรับเข้าปี 2558 คือ 41.00 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา  
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษาคือ ผลการเรียนติด I ในรายวิชาโครงการ 
เชิงสังคม 
 จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2561 จำนวน 19 คน และได้ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ
แล้วทั้งหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระแล้ว
จำนวน 16 คน (ร้อยละ 84.21 คิดเป็น 4.21 คะแนน) ซึ่งได้งานทำตรงกับสาขาที่เรียนจำนวน 4 คน 
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(ร้อยละ 21.05) ไม่ตรงสาขาที่เรียนจำนวน 12 คน (ร้อยละ 63.16) ยังไม่มีงานทำจำนวน 3 คน  
 การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจำนวน 7 คน 
(ร้อยละ 36.84) พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.58 คะแนน) โดยมี
รายละเอียดของระดับพึงพอใจในผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังนี้ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด (4.82) ด้านความรู้ อยู่ในระดับพึงพอมาก (4.43) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(4.40) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.81) 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.29) 
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4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

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

เชิงปริมาณ 
 รายรับในภาพรวมลดลง เนื่องจากจำนวนนักศึกษาลดลง 
 อัตราการคงอยู่ลดลงจากปีการศึกษา 2560 
เชิงสังคม 
การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  จากการตอบแบบประเมินของผู้ ใช้บัณฑิต มี
บัณฑิตที่ได้รับการประเมินจำนวน 7 คน (ร้อยละ 36.84) พบว่า 
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4 .58 
คะแนน) โดยมีรายละเอียดของระดับพึงพอใจในผลการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ ดังนี้ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
(4.82) ด้านความรู้ อยู่ในระดับพึงพอมาก (4.43) ด้านทักษะทาง
ปัญญา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.40) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
(4.81) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.29) 
อัตราการคงอยู่ 
 ส่วนงานวิจัยที่ต้องใช้ เครื่องมือชั้นสูงบางรายการ ทาง
หลักสูตรได้ขอใช้จากเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันภายนอก 
เช่ น  ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เย า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย น เร ศ ว ร 
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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  เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะทำจำเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ำซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ทำให้สามารถดำเนินงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง    
 
 ในปีการศึกษา 2561 มีการทบทวนวิเคราะห์ มคอ.5 ในปี
ที่ผ่านมาพบว่าหลักสูตรได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระรายวิชา
ในหลักสูตร จำนวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 4234907 โครงงาน 
โดยกำหนดให้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
พ.ศ. 2558 และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีจิตสำนึกและตระหนัก
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชีพ และยังเป็น
การส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนที่ระบุอยู่ใน มคอ.3 ปีการศึกษา 
2561 แล้ว 
 และมีการปรับปรุงเมื่อครบรอบ 5 ปี 
 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดทำระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์  ดังนี้ 

   1.1 กำหนดให้อาจารย์ทุกท่านส่งแผนการอบรม



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
- กำหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการกำหนดมาตรฐาน 
เช่น กำหนดรหัส กำหนดคำหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการทำงาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออำนวยให้
คนทำงานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

พัฒนาประจำปีการศึกษาโดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ ร้อยละ 100 
เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
   1.2 กรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาแผนให้
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
   1.3 เสนอของบประมาณ เพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนา
ตามแผน 
   1.4 คณาจารย์เข้ารับการอบรมตามแผน 
   1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่
ประเมินและติดตามจากรายงานการเข้าร่วมการอบรมตลอดจน
การนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน วิจัย และบริการ
วิชาการ  

จากการประเมินติดตามการไปอบรมพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์ ปีการศึกษา 2561 พบว่า อาจารย์ประจำทุกคนได้รับ
การอบรมพัฒนาครบทุกคน และสอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตรทั้งหมด ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา อาจารย์แต่ละคน
ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะเพ่ิมขึ้นเป็นคนละ 5,000 บาท และ
สาขาวิชาจัดสรรเพ่ิมให้อีกคนละ 2,000 บาท แต่พบอุปสรรคใน
การไปอบรมพัฒนา เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยถูกวางกรอบให้เป็นไปตามไตรมาศ ทำให้ไม่ยืดหยุ่น
ในการเลือกไปอบรมพัฒนา บางครั้งมีหลักสูตรที่เหมาะสมต่อการ



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
อบรมพัฒนาและตรงตามความต้องการของหลักสูตร แต่ไม่
สามารถไปได้เพราะไม่ตรงกับงวดเงินที่ตั้งไว้ อีกทั้งกำหนดการ
อบรมของบางหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ทำให้
คาดการณ์ เพ่ื อขอตั้ งงบประมาณ เป็นรายไตรมาสตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนดได้ยาก  

คณะกรรมการประจำหลักสูตรได้ทบทวนระบบและกลไก
ในการพัฒนาอาจารย์ที่ผ่านมา อาจารย์ได้ไปพัฒนาตนเองร้อยละ 
100 โดยส่วนที่เป็นอุปสรรคให้เกิดความไม่สะดวกคือกรอบการใช้
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่ต้องมีการวางแผนการพัฒนา
ตนเองล่วงหน้า จึงเห็นควรให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน 
สำรวจข้อมูลการอบรม ประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ และส่งแผนการอบรมพัฒนาตนเองตาม
ปีงบประมาณ โดยส่งก่อนการตั้งงบประมาณของสาขา เพ่ือจะได้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล 
 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการทำงาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการทำงานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ  
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่วางแผนไว้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหลักสูตรได้กำหนดคุณลักษณะของผู้ที่
สำเร็จการศึกษาที่สำคัญ 3 ประการ คือ บุคลิกภาพและการสื่อสาร การเป็นผู้นำ และการมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยแต่ละโครงการได้กำหนดนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนและเมื่อเรียน
จบหลักสูตรนักศึกษาทุกคนจะได้เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมโครงการทุกโครงการ และได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน โดยกิจกรรมเชิงวิชาการและเสริม
หลักสูตรที่จัดขึ้น 
 
เชิงสังคม 
      คณะกรรมการประจำหลักสูตรไดเ้ตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 กลุ่มหลักได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (2) กลุ่มทักษะ
ชีวิตและอาชีพ (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  
     ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ทางสาขาวิชามุ่งเน้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มี
กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับการพัฒนานักศึกษา  
 



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

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

เชิงปริมาณ 
      หลักสูตรได้ทำการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 พบว่าไม่พบว่ามีรายวิชาใด
ที่มีผลการเรียนของนักศึกษาที่ไม่ปกติ 
 
เชิงสังคม 
    หลักสูตรได้กำหนดคุณลักษณะของผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่สำคัญ 3 ประการ คือ บุคลิกภาพและการ
สื่อสาร การเป็นผู้นำ และการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยกำหนดให้นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเมื่อเรียนจบหลักสูตรนักศึกษาทุกคนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน  
 
 
 
 
 
 
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการดำเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ดำเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ดำเนินงานตามภารกิจ  
 

เชิงปริมาณ 
      พบว่าหลักสูตรได้ทำการเปิดรับนักศึกษาเป็นปีที่สี่  และมีจำนวนนักศึกษาไม่ถึงเป้าหมายที่
กำหนดไว้ควรมีการปรับปรุงการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม โดยให้เพ่ิม
โรงเรียนให้มากขึ้น และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป ควรมีการสร้างความ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในหลายๆ ด้าน เช่น การส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ภาคอุตสาหกรรม การพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน และอ่ืนๆ วัตถุประสงค์เพ่ือเน้นเรื่องการ
ประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเป็นมูลเหตุจูงใจให้นักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษา
ต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และอีกแนวทางหนึ่งคือแจ้งผู้บริหารคณะฯ ให้ช่วยหาแนว
ทางแก้ไขเรื่องนักศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษาแต่ไม่สามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียน ซึ่งยังคง
แนวทางการจัดการเหมือนปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 
เชิงสังคม 
      ปัญหาจากจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่มีจำนวนลดลงอันเนื่องมาจากผลกระทบของโครงสร้าง
ประชากรที่มีจำนวนของประชากรในวัยเรียนมีจำนวนลดลง ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก  
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

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

เชิงปริมาณ 
1. งบประมาณ  
      พบว่านักศึกษาบางคนมีปัญหาด้านการเงิน แต่มีการหางาน
พิเศษเพ่ือเป็นช่องทางการมีรายได้เพ่ิมระหว่างเรียน ทำให้พยายาม
หลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริง จึงอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิด
ปัญหาการพ้นสภาพการศึกษาอันเนื่องมาจากไมส่ามารถชำระเงิน
ค่าเทอมตามมาในอนาคตได้  ในส่วนนี้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจึงมีแนวทางแก้ไข โดยจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมเงินฉุกเฉิน
ระหว่างเรียน ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินเกี่ยวกับการเรียน
เร่งด่วน ทั้งนี้มีการขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ปกครองของ
นักศึกษาโดยตรงเพ่ือเป็นการตรวจเช็คข้อมูลที่ถูกต้อง และมีการ
เพ่ิมช่องทางการติดต่อให้มากขึ้นโดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในปี
การศึกษาต่อไป 
2. ผลผลิต  
    เนื่องจากหลักสูตรยังไม่มีนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
3. การพัฒนากระบวนการผลิต 
    ผลการดำเนินงานกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไดท้บทวน 
ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา พบว่า ผลจาก
การจัดทุกโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
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โครงการที่กำหนดไว้ เพียงแต่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัด
โครงการแต่ละครั้งควรมีการบูรณการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้มากข้ึน เพ่ือให้มีส่วนช่วยใน
การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพครบสมบูรณ์ตรงตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4. การเรียนรู้และพัฒนาความรู้ 
    ผลจากการดำเนินการในปีการศึกษา 2561 พบว่าอาจารย์
ประจำหลักสูตรได้มีการขอตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิม 1 คน และมี
อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการอยู่แล้ว 4 คน ซึ่งถ้าเป็นไปตาม
แผนที่ตั้งไว้อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งทางวิชาการจะ
ครบทั้ง 5 คนในปี 2562 และอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาตนเองซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 และได้รับการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการคนละ 1 ผลงาน รวมเป็นงาน
เผยแพร่ทั้งหมด 5 เรื่อง 
 
เชิงสังคม 
       ในปีการศึกษาที่ 2561 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการข้อร้องเรียน ระดับความพึงพอใจ 4.45 จากคะแนนเต็ม 5 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากท่ีสุด โดยช่องทางในการรับข้อร้องเรียน
หลักสูตรได้ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยให้อาจารย์ที่

          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะที่ 
จำเป็น บุคลากรสายสนับสนุนเน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซ่ึง
สัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจพร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสาย
วิชาการเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
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ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ำซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 
 
 

ปรึกษารับเรื่องข้อร้องเรียนจากนักศึกษา และให้แจ้งให้นักศึกษา
ทราบในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นความลับให้มาเขียนข้อร้องเรียนใส่
ในตู้รับเรื่องร้องเรียนที่หลักสูตรจัดให้ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นถึงข้อ
ร้องเรียนนักศึกษาจะมาในลักษณะแจ้งเพ่ือทราบโดยแจ้งเรื่องผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งในปีการศึกษานี้ไม่มีขอร้องเรียนของนักศึกษา  
        ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร ระดับความพึง
พอใจ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด  
 

 - กำหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการกำหนดมาตรฐาน 
เช่น กำหนดรหัส กำหนดคำหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการทำงาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออำนวยให้
คนทำงานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
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1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการทำงาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการทำงานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 หลักสูตรได้ดำเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยสนับสนุน
งบประมาณรายหัว สำหรับผู้สอน ท่านละ 5,000 บาท และได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามรายการที่
ปรากฏใน มคอ.2 จำนวน 1 รายการ เพ่ือใช้สำหรับการสอนและวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่ง
หลักสูตรได้ใช้ทรัพยากรทางด้านอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ร่วมกัน
ระหว่างหลักสูตรในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สามารถดำเนินงานการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง    
 เชิงสังคม 
การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ ในปีการศึกษา  2561  

ปีการศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

(ค่าเฉลี่ยโดยรวม) 
นักศึกษา อาจารย์ 

2558 3.82 4.00 
2559 3.67 3.99 
2560 3.93 4.26 
2561 4.00 4.10 
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2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

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

เชิงปริมาณ 
 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ดำเนินการตามระบบและกลไก ปรับปรุงหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ ดังนี้ 
 ในปีการศึกษา 2561 มีการทบทวนวิเคราะห์ มคอ.5 ในปีที่ผ่านมาพบว่าหลักสูตรได้มีการปรับปรุง
แก้ไขเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร จำนวน 4 รายวิชา คือ (1) รายวิชา 4313502 เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับงานมัลติมีเดีย เพ่ือส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 และ แนว
ทางการหารายได้จากการถ่ายรูป (2) รายวิชา 4313907 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
นักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสื่อเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สำหรับงานธุรกิจใน
การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3) รายวิชา 4315701 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติขั้นสูง  นักศึกษา
สามารถนำความรู้เรื่อง AR ไปใช้ในการพัฒนาโครงงานมัลติมีเดีย และ (4) รายวิชา 4315702 การจัดแสง
ขั้นสูงและการสร้างภาพ 3 มิติ นักศึกษาสามารถนำความรู้เรื่องของการทำ Motion Tracking และการ
จำลองทางฟิสิกส์ ไปใช้ในการทำโครงงานประเภทแอนิเมชัน 3 มิติโดยมีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ระบุอยู่ใน มคอ.3 ปีการศึกษา 2561 แล้ว 
 จากการตรวจสอบและติดตามการส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ของหลักสูตร
พบว่า ผู้สอนจัดส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 44 
รายวิชา จากจำนวนทั้งหมด 44 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนความถูกต้องของแผนการเรียนรู้รายวิชา 
(มคอ.3 และ มคอ.4) โดยเฉพาะการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมตามผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 
จำนวน 80 คิดเป็นร้อยละ 100 
 การประเมินผู้เรียน ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประจำหลักสูตรมีการกำกับและติดตาม
ผลการเรียนนักศึกษาในแต่ละรายวิชาว่าแต่รายวิชามีการประเมินประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมหรือไม่ 
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หรือการประเมินผลการเรียนรู้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาใน มคอ. 3 หรือไม่ ดังนี้ 
 1. รวบรวม มคอ. 3 ลงระบบของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง              
ใน มคอ. 2 
 3. กรณีถูกต้อง อนุมัติให้ทำการสอน / กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนให้ผู้สอนนำกับไปแก้ไข 
 4. ผู้สอนดำเนินการตาม มคอ. 3 
 5. ผู้สอนส่งเกรด และ มคอ. 5 
 6. พิจารณาการรายงานผลการประเมินใน มคอ. 5 เพ่ือนำมาปรับปรุงวิธีการประเมินใน มคอ. 3 
เทอมถัดไป 
 ผลการประเมินถูกต้อง / เหมาะสม 44 รายวิชา และไม่มีไม่เหมาะสม 
 
เชิงสังคม 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1. หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือร่วมกันกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา

ที่เปิดสอนในภาคการศึกษา โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สอนตามคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับรายวิชานั้นๆ และผลประเมินการสอนของผู้สอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

2. หลักสูตรกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา และดำเนินการส่งภาระงานสอนไปยังคณะเพ่ือให้คณะส่ง
ต่อไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อจัดทำตารางเรียนสำหรับนักศึกษา  

3. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา 
4. เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือทบทวนผลการ
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ดำเนินงานตามกระบวนการกำหนดผู้สอน สำหรับนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
กำหนดผู้สอนในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับ

หลักสูตร  ทั้งท่ีคาดหมายและ
ไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดข้ึน
ระหว่างและภายหลังการ
ดำเนินการ ที่อาจกระทบต่อ
การพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ดำเนินงานหน่วยงานอื่น  
ผลผลิตและผู้ที่เก่ียวข้องกับ
ผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการดำเนินงานต้อง
ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง
ผลกระทบทั้งทางด้านบวกและ
ด้านลบ ในมิติที่สามารถแสดง
ในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึง

เชิงปริมาณ 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
ที่

รับเข้า 
(1) 

จำนวนที่สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

(2) อัตราสำเร็จ
การศึกษาตาม

เกณฑ ์
[(2)/(1)]x100 

จำนวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 

2561 
(3) 

จำนวนที่
ออก

ระหว่าง
เรียนจน

สิ้นปี
การศึกษา 

2561 
(4) 

ร้อยละ 
อัตราการคงอยู่ 

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

2556 23 11 1 1 56.52 - 10 56.52 
2557 28 - 4 12 57.14 1 11 60.71 
2558 36 - - 13 36.11 4 19 52.78 
2559 41 - - - - 35 6 85.37 
2560 53 - - - - 33 20 37.74 
2561 32 - - - - 26 6 81.25 

 

อัตราการคงอยู่ = (จำนวนรับเข้า – จำนวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม) x 100/ จำนวนรับเข้า 
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ผลกระทบในกรณีท่ีไม่ได้
ดำเนินงานตามภารกิจ 
 

 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2556 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 56.52 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2557 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 60.71 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2558 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 52.78 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา  

- ปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
           สภาพเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัว ย้ายสถานศึกษา และปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา 
การสำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
จำนวนที่
รับเข้า 
(1) 

จำนวนที่สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

จำนวนที่ออก
ระหว่างเรียนจน
สิ้นปีการศึกษา 

2561 

อัตราสำเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ 

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

2556 23 11 1 1 10 56.52 
2557 28 - 4 12 11 60.71 
2558 36 - - 13 19 52.78 
2559 41 - - - 6 85.37 

 

ร้อยละนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา = (จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จตามแผน/จำนวนรับเข้า) x 100 
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 การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่รับเข้าปี 2556 คือ 56.52 นักศึกษาที่รับเข้าปี 2557 คือ 
60.71 และนักศึกษาท่ีรับเข้าปี 2558 คือ 52.78 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา  
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษาคือ ผลการเรียนติด E ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 

 การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปีของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 16 คน 
และได้ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำแล้วทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บัณฑิตที่ตอบแบบ
สำรวจมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระแล้วจำนวน 7 คน (ร้อยละ 43.75 คิดเป็น 2.19 คะแนน) ซึ่งได้
งานทำตรงกับสาขาที่เรียนจำนวน 6 คน (ร้อยละ 37.50) ไม่ตรงสาขาที่เรียนจำนวน 1 คน (ร้อยละ 6.25) 
ยังไม่มีงานทำจำนวน 3 คน  
 

การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจำนวน 6 คน (ร้อยละ 
100) พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.21 คะแนน) โดยมีรายละเอียดของ
ระดับพึงพอใจในผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังนี้ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.43) 
ด้านความรู้ อยู่ในระดับพึงพอมาก (4.54) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.28) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.40) และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.30)  
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4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

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

เชิงปริมาณ 
 รายรับในภาพรวมลดลง เนื่องจากจำนวนนักศึกษาลดลง 
 อัตราการคงอยู่ลดลงจากปีการศึกษา 2560 
 
เชิงสังคม 
- การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มีบัณฑิตที่
ได้รับการประเมินจำนวน 6 คน (ร้อยละ 100) พบว่า ผลการ
ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.21 คะแนน) โดย
มีรายละเอียดของระดับพึงพอใจในผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.43) ด้าน
ความรู้ อยู่ในระดับพึงพอมาก (4.54) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก (4.28) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.40) และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.30) 
 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดทำระบบการส่งเสริม
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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  เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะทำจำเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ำซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 

และพัฒนาอาจารย์  ดังนี้ 
   1.1 กำหนดให้อาจารย์ทุกท่านส่งแผนการอบรม
พัฒนาประจำปีการศึกษาโดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ ร้อยละ 100 
เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
   1.2 กรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาแผนให้
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
   1.3 เสนอของบประมาณ เพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนา
ตามแผน 
   1.4 คณาจารย์เข้ารับการอบรมตามแผน 
   1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่
ประเมินและติดตามจากรายงานการเข้าร่วมการอบรมตลอดจน
การนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน วิจัย และบริการ
วิชาการ  

จากการประเมินติดตามการไปอบรมพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์ ปีการศึกษา 2561 พบว่า อาจารย์ประจำทุกคนได้รับ
การอบรมพัฒนาครบทุกคน และสอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตรทั้งหมด ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา อาจารย์แต่ละคน
ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะเพ่ิมขึ้นเป็นคนละ 5,000 บาท และ
สาขาวิชาจัดสรรเพ่ิมให้อีกคนละ 5,000 บาท แต่พบอุปสรรคใน
การไปอบรมพัฒนา เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
- กำหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการกำหนดมาตรฐาน 
เช่น กำหนดรหัส กำหนดคำหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการทำงาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออำนวยให้
คนทำงานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

มหาวิทยาลัยถูกวางกรอบให้เป็นไปตามไตรมาศ ทำให้ไม่ยืดหยุ่น
ในการเลือกไปอบรมพัฒนา บางครั้งมีหลักสูตรที่เหมาะสมต่อการ
อบรมพัฒนาและตรงตามความต้องการของหลักสูตร แต่ไม่
สามารถไปได้เพราะไม่ตรงกับงวดเงินที่ตั้งไว้ อีกทั้งกำหนดการ
อบรมของบางหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ทำให้
คาดการณ์ เพ่ื อขอตั้ งงบประมาณ เป็นรายไตรมาสตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนดได้ยาก  

คณะกรรมการประจำหลักสูตรได้ทบทวนระบบและกลไก
ในการพัฒนาอาจารย์ที่ผ่านมา อาจารย์ได้ไปพัฒนาตนเองร้อยละ 
100 โดยส่วนที่เป็นอุปสรรคให้เกิดความไม่สะดวกคือกรอบการใช้
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่ต้องมีการวางแผนการพัฒนา
ตนเองล่วงหน้า จึงเห็นควรให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน 
สำรวจข้อมูลการอบรม ประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ และส่งแผนการอบรมพัฒนาตนเองตาม
ปีงบประมาณ โดยส่งก่อนการตั้งงบประมาณของสาขา เพ่ือจะได้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล 
 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการทำงาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการทำงานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
สนับสนุนงบประมาณรายหัว สำหรับอาจารย์ผู้สอน คนละ 10,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ  จำนวน 5,000 บาท และจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 5,000 บาท  สำหรับรายการครุภัณฑ์ต่าง ๆ นั้นหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ฯ ได้ทำการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักศึกษาและอาจารย์ และ
ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง เพ่ือใช้สำหรับประกอบการเรียน
การสอนและวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์    
 เชิงสังคม 
การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ ในปีการศึกษา  2561  

ปีการศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

(ค่าเฉลี่ยโดยรวม) 
นักศึกษา อาจารย์ 

2558 3.57 3.50 
2559 3.58 3.65 
2560 3.60 3.68 
2561 3.60 3.75 

 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

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

เชิงปริมาณ 
 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ดำเนินการตามระบบและกลไก ปรับปรุงหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ รวมถึงมีการทบทวนวิเคราะห์ 
มคอ.5 ในปีที่ผ่านมาพบว่าหลักสูตรได้มีการปรับปรุงโดยปรับให้มีการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การใช้งานในปัจจุบัน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา รายวิชา 4313903 หัวข้อพิเศษ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( Internet of Things) รวมทั้งปรับปรุง
หลักสูตรโดยมีรายวิชาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพ่ิมในหลักสูตร (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2563) 
 
เชิงสังคม 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1. หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือร่วมกันกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา

ที่เปิดสอนในภาคการศึกษา โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สอนตามคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับรายวิชานั้นๆ และผลประเมินการสอนของผู้สอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

2. หลักสูตรกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา และดำเนินการส่งภาระงานสอนไปยังคณะเพ่ือให้คณะส่ง
ต่อไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือจัดทำตารางเรียนสำหรับนักศึกษา  

3. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา 
4. เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือทบทวนผลการ

ดำเนินงานตามกระบวนการกำหนดผู้สอน สำหรับนำผลการดำเนินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกำหนด
ผู้สอนในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

 



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการดำเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ดำเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ดำเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
 

ปีการศึกษา 
จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

จำนวนที่ลาออกและ
คัดชื่อออกสะสมจนถึง
สิ้นปีการศึกษา 2561 

อัตราการคงอยู่ 
(ร้อยละ) 

2559 2560 2561 

2555 18 5 2 2 2 88.89 
2556 26 1 5 7 7 73.08 
2557 งดรับ นักศึกษา เนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2558 29 - - 2 9 68.97 
 

อัตราการคงอยู่ = (จำนวนรับเข้า – จำนวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม) x 100/ จำนวนรับเข้า 
 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2556 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 73.08 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2558 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 68.97 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา  
ปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
สภาพเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัว ย้ายสถานศึกษา และปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาเองอีกด้วย 
 
 



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
การสำเร็จการศึกษา 

ปีท่ีรับเข้า 
จำนวน
รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ร้อยละของ
นักศึกษาที่สำเร็จ

การศึกษา 
2559 2560 2561 

2556 26 5 2 2 34.62 
2557 งดรับ นักศึกษา เนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2558 29 - - 2 6.90 
ร้อยละนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา = (จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จตามแผน/จำนวนรับเข้า) x 100 
 การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่รับเข้าปี 2556 คือ 34.62 และนักศึกษาที่รับเข้าปี 
2558 คือ 6.90 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา  
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษาคือ ผลการเรียนติด I ในรายวิชาโครงงาน 
เชิงสังคม 
 นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำนวน 9 คน  
(ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2561 ปีการศึกษา 2560) 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ 
จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจ 9 100 
จำนวนบัณฑิตท่ีได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา 8 88.89 
จำนวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา 1 11.11 
จำนวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท 0 0.00 
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สรุปผลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำท้ังหมด 9 คน มีดังนี้ 
1. เพศชาย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เป็นเพศหญิง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67  
2. ทำงานแล้ว 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89  ยังไม่ได้ทำงานและไม่ได้ศึกษาต่อ 1 คน คิด

เป็นร้อยละ 11.11  ผู้ที่มีงานทำทั้งหมด 8 คน ทำงานเป็นข้าราชการ /เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 
1 คน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) คิดเป็นร้อยละ 12.5 ทำงานเป็นพนักงานบริษัท/องค์กร
ธุรกิจเอกชน 4 คน (พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ, เจ้าหน้าที่บริหารโครงข่ายสารสนเทศ , เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบุคคล, เจ้าหน้าที่ธุรการ) คิดเป็นร้อยละ 50 ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 
 การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิตได้ตามตารางนี้  
ด้าน รายการ ค่าเฉลี่ย 

1 ด้านการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม 3.71 

2 ด้านความรู ้ 3.38 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 3.83 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 3.61 

5 ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.25 
รวม 3.55 
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4. มิติโอกาสการ
แข่งขัน 

     สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศ
อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 
นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยในทุกด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร 
คุณภาพของการดำเนินงาน เป็นต้น ดังนั้น
มหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถ
แข่งขันได้  โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับ
หลักสูตร(พิจารณาจากจำนวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดระดับหลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือปรับ
วิธีการดำเนินงานให้เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับ
หลักสูตร 

เชิงปริมาณ 
 รายรับในภาพรวมลดลง เนื่องจากจำนวนนักศึกษาลดลง 
 อัตราการคงอยู่ลดลงจากปีการศึกษา 2560 
เชิงสังคม 
การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิตได้ตามตารางนี้  
ด้าน รายการ ค่าเฉลี่ย 

1 ด้านการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม 3.71 

2 ด้านความรู ้ 3.38 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 3.83 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 3.61 

5 ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.25 
รวม 3.55 

 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
    อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรจากปีงบประมาณ 2561 โดยทางคณะฯ จัดสรรงบพัฒนาอาจารย์ท่านละ 
5,000 บาท พร้อมกับทางสาขาวิชาฯ จัดสรรเพ่ิมให้ท่านละ 5,000 บาท และมีการจัดสรร
ให้ทุนวิจัย ทุน Active Learning & Action Research   และการจัดสรรงบประมาณใน
การส่งบทความทางวิชาการ ซึ่งได้การสนับสนุนงบประมาณจากทางคณะฯ โดยมีผลดังนี้ 
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 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงใน
ระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับหลักสูตร   
         4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาส
ในการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและ
ระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษา
ระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อย
ที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อม
สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ดำเนินการใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

1. ทุนวิจัย ผู้ที่ได้รับ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล เรื่อง การ
ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับโรคมือ เท้า ปาก ด้วยวิธี  Cellular 
Automata 

2. ทุน Active Learning & Action Research ผู้ที่ได้รับ คือ อาจารย์พงษ์ศักดิ์ 
ศิริโสม เรื่อง ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

3. หัวข้อการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีหัวข้อ
ดังนี้  
3.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านอบรมร่วมกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 

มีหัวข้อดังนี้ 
(1) อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยด้าน Augment Reality สู่

ผลงานวิชาการ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

(2) อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining 
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3.2 อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง ได้เข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในหัวข้อและการ
นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
(1) อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงธุรกิจ วันที่ 

25-26 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
(2) อบรม 3D MODELING & ANIMATION วันที่ 1-2 กันยายน 2561 

ณ บริษัท ยิบ อินซอย จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ 
(3) อบรม AR App Development วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ 

บริษัท ยิบ อินซอย จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ 
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 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะทำจำเป็น 
บุคลากรสายสนับสนุนเน้นการบริการที่มีมาตรฐาน
แสดงออกซ่ึงสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจพร้อม
ให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความ
เป็นเลิศทางวิชาการ เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้
ง่าย มีการจัดการฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่
ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควร
ลดความซ้ำซ้อนกัน เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เมื่อ
มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจแก้ไขไม่ครบถ้วนทำ
ให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- กำหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการ
กำหนดมาตรฐาน เช่น กำหนดรหัส กำหนดคำหลัก 
เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน เช่น การค้นหา การ
ประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการ
รักษาความปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล 
ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 

(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสุขภาพ สำหรับวัยรุ่นผ่านสื่อในยุค 
Smart Digital วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง 
บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี 

(5) อบรมนวัตกรรมสำหรับอาชีพแห่งอนาคต DRONE iDEAS วันที่ 31 
มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

(6) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ AI/Robot เครื่องมือการเกษตรยุค 
Disruption วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัด
นครสวรรค์ 

3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล ได้เข้ารับอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเองในหัวข้อและการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
(1) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบตรวจวัดฝุ่นอัจฉริยะ 

Smart Dust Monitoring System วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ 
ห้อง SPARK อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ปราจีนบุรี 

3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์ ได้เข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง
ในหัวข้อและการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
(1) อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างนวัตกรรมด้วย IoT (Internet of 

Things) ขั้นสูง" วันที่ 25-27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์
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- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการ
เปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ 
สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึงข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ทำให้แต่ละฝ่าย
สามารถใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเอง
และอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการทำงาน และการมีส่วนร่วมที่
เอ้ืออำนวยให้คนทำงานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

(2) อบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศ ยุค 4.0" 
หัวข้อ "ระบบบริหารจัดการอุตสาหกรรมอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี 
IoT" วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 5215 อาคาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

(3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ AI/Robot เครื่องมือการเกษตรยุค 
Disruption วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัด
นครสวรรค์ 

โดยความรู้ที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการสอนรายวิชาโครงงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ในงานวิจัย 

4. อาจารย์ส่งผลงานวิชาการ จำนวน 3 คน ตามรายละเอียดดังนี้ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์  

- เรื่อง  Tourism Web Filtering and Analysis using Naïve Bay 
with Boundary Values and Text Mining. In Proceedings of 
the 3rd International Conference on Computer, 
Communication and Computational Sciences (IC4S2018), 
20-21 October 2018 in Mandarin Hotel Bangkok, Bangkok, 
Thailand. 

- เรื่อง Ontology-Based Natural Language Processing for Thai 
Herbs and Thai Traditional Medicine Recommendation 
System Supporting Health care and Treatments (THMRS). 
In Proceedings of the 3rd International Conference on 



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
Computer, Communication and Computational Sciences 
(IC4S2018), 20-21 October 2018 in Mandarin Hotel Bangkok, 
Bangkok, Thailand.  

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมนันท์  อิสรานนทกุล เรื่อง แบบจำลองไข้
มาลาเรีย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 
10 (หน้า 59-62). วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  

3) อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง – 
- เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom ของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. วารสารแม่โจ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรม, 4 (1), 48-60 

    แต่อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรเห็นว่าควรมีการจัดที่ปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่จะส่ง
บทความทางวิชาการ หรืออาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือ
ส่งตีพิมพ์ รวมถึงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกับ
เครือข่ายที่มีการเปิดการฝึกอบรมและให้อาจารย์ประจำหลักสูตรไปร่วมหรืออาจารย์สนใจ
เข้าอบรมหลักสูตรที่ต้องการ โดยเมื่อไปฝึกอบรมแล้วต้องส่งเสริมให้อาจารย์นำความรู้ที่ได้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิชาการ เช่น สอนนักศึกษา เขียนบทความวิจัย ขอทุนวิจัย 
เป็นต้น 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะ…วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการทำงาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการทำงานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ100 ของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 3.73  
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5.00 
 
 
เชิงสังคม 
- มหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่หลักสูตรผ่านสาขาวิชาและหลักสูตร โดยมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอ แต่อาจไม่เหมาะสมและทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอนในบางรายการ 
 - หลักสูตรมีการประชุม/ติดตาม/ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพ่ือ
ตรวจสอบถึงความคุ้มค่าของการใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำแผนความต้องการที่พอเพียง
เหมาะสมต่อไป 
- ในส่วนที่ทรัพยากรเครื่องมือไม่เพียงพอ หลักสูตรได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณของการศึกษาดูงาน 1 
โครงการ เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ไปดูเครื่องมือทางฟิสิกส์ชั้นสูง และปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการ
ทดลองทางฟิสิกส์อย่างง่ายที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี และทาง
สาขาวิชาได้มีการขอร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ และทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการส่ง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ไปขอใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์ และทางปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูงสำหรับงานวิจัย 



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

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

เชิงปริมาณ 
       - หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหัวข้อการประเมินทักษะทั้ง 5 ด้าน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่มีในหลักสูตร 
 
เชิงสังคม 
- หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งในกลุ่มวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
และภาคทฤษฎีที่ควบคู่กับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้การกำหนดแนวทางการประเมินผลนั้นจะได้รับข้อมูลจากทั้ง
อาจารย์ผู้สอนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบัณฑิตในทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้องวิธีการวัด
และเครื่องมือวัดการประเมินผลในประเด็นหลัก 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งได้รายงานผลการ
จัดทำทวนสอบฯในรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 13 
รายวิชา จากทั้งหมด 51 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 32 และคณะกรรมการหลักสูตรได้รับทราบผลการจัดทำ
ทวนสอบแล้วในการประชุมประจำหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมตรวจสอบผลการทวนสอบแล้วจึงมี
มติสรุปผลว่าสำหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ประจำปีการศึกษา 2561 มีความเหมาะสมใน
ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผล รวมการใช้เครื่องมือประเมินผลอย่าง
เหมาะสม และมีการจัดทำทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ค่อนข้างให้ผลการทวนสอบที่สอดคล้องกับการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 
 
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการดำเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ดำเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ดำเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
      อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีค่าร้อยละ 87.50 
 
เชิงสังคม 
      ผลกระทบส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับหลักสูตรที่ทำให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีค่าลดลงในทุก
ปี ได้แก่ ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาด้านการเปลี่ยนสถานที่การเรียน ปัญหาด้านการเงิน และ
ปัญหาด้านสุขภาพ 
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

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

เชิงปริมาณ 
          มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ปี ขึ้นอยู่กับจำนวน
นักศึกษาท่ีเข้ามาใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
เรียนการสอน  มีการจัดทำสรรหาครุภัณฑ์ให้นักศึกษาเพ่ือไว้ใช้ใน
การเรียนการสอนให้เพียงพอและปฏิบัติได้จริง มีการเก็บดูแล
รักษาครุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี 
          ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตโดยรวมทั้ง 5 ด้าน เฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 จากคะแนนเต็ม 5 
          ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำเทียบเป็น 4.00 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
หลักสูตรมีการเตรียมพร้อมให้สามารถแข่งขันได้   
     มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือปรับวิธีการดำเนินงานให้เกิด
ความประหยัด  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
 
 
 

    หลักสูตรมีการสร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพื่อโอกาสใน
การขยายฐานกลุ ่มเป้าหมายโดยการออกให้บริการวิชาการแก่
โรงเรียนในเขตบริการ ทางด้านดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา และฟิสิกส์
พื้นฐาน เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในด้าน
ฟิสิกส์ ซึ ่งส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสทำการทดลองและเข้าถึง
วิทยาศาสตร์ได้มากข้ึน 
         หลักสูตรมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยให้มี
เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบันและเพิ่มวิชาใหม่ๆที่ทันต่อ
สภาวการณ์โลกและตลาดแรงงาน พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตรให้มีการเร ียนรู ้ เป ็นลำดับเพื ่อลดการออกระหว ่าง
การศึกษา 
      หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยเชิญผู้ประกอบการ 
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพครู มาร่วมดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
เพ่ือตอบโจทย์ ทันสถานการณ์จริง  
        หลักสูตรมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมทักษะ
ทางวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการส่งผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการ 
 

          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะทำจำเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ำซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
 - กำหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการกำหนดมาตรฐาน 

เช่น กำหนดรหัส กำหนดคำหลัก เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการทำงาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออำนวยให้
คนทำงานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสมสอดคล้อง

ของการใช้ทรัพยากรและ
กระบวนการทำงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลผลิตตามวัตถุประสงค์  การ
จัดการทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้ง
มีกระบวนการทำงานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และการ
ประหยัด พิจารณาจากผลการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
เปรียบเทียบกับต้นทุนที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
- เพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง 
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้
นักศึกษาเพ่ิมประสบการณ์ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
เชิงสังคม 
- อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับมาก  
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการดำเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ดำเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ดำเนินงานตามภารกิจ 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 66.67 และมีอัตราการ
จบการศึกษาท่ีร้อยละ 86 
 
 
เชิงสังคม 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มีความพึงพอใจของผู้ใช้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ อยู่ในระดับดีมาก และผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีหลังจากท่ีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาอยู่ที่
ระดับดี 
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4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

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

เชิงปริมาณ 
มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่เข้ามา
ใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน  มี
การจัดทำสรรหาครุภัณฑ์ให้นักศึกษาเพ่ือไว้ใช้ในการเรียนการสอน
ให้เพียงพอและปฏิบัติได้จริง มีการเก็บดูแลรักษาครุภัณฑ์ได้เป็น
อย่างดี 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
การรับนักศึกษา จำนวน 30 คน เป็นไปตามแผนในระดับหลักสูตร
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สร้างความเชื่อมั่น ความสู้
งาน ความมีน้ำใจ และอดทน มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิต 4.13   
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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  เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะทำจำเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ำซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 

 การพัฒนากระบวนการผลิต 
1.หลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชา โดยเชิญผู้ประกอบการมาร่วม
ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือตอบโจทย์ ทันสถานการณ์จริง
และผู้ประกอบการ  
2. มีปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร 
3.สร้างอัตลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  
4. มีปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และไม่สูญเสียต่อระดับมหาวิทยาลัย 
การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   
1.ได้จัดเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาและฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น 
ต่อบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยให้ทำ
ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยจำนวน 1 เรื่อง   
2. มีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการ
จัดการฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดี และเตรียมแผน
สำรองเพ่ือเตรียมระบบข้อมูลไม่ให้สูญหาย 
3. มีการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์  ไว้เป็นหมวดหมู่ 
4. การทำงาน มีส่วนร่วม  พูดคุย ปรึกษา และมีการเสนอแนะ
ข่าวสาร ที่เอ้ืออำนวยให้คนทำงานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
 - กำหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการกำหนดมาตรฐาน 

เช่น กำหนดรหัส กำหนดคำหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการทำงาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออำนวยให้
คนทำงานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการทำงาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการทำงานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
จากจุดคุ้มทุนที่ต้องมีนักศึกษาอย่างน้อย 30 คน พบว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 
2561 พบว่า มีจำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 65 คนซึ่งยังมากกว่าจุดคุ้มทุน 
 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
หลักสูตร สนับสนุนการประหยัดทรัพยากร แต่ยังคงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากดำเนินการพบว่าใน
ปีการศึกษา 2561 พบว่ามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับดี  

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

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

เชิงปริมาณ 
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ทั้งคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ
นักศึกษา ผ่านการประเมินตนเองทุกองค์ประกอบ 
 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ในด้านความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการดำเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ดำเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ดำเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
จำนวนนักศึกษาที่ลดลง ส่งผลต่อการได้รับงบประมาณในการพัฒนาในอนาคต  
 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
กิจกรรมที่ดำเนินการในหลักสูตรเกิดการขาดช่วง ขาดงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีผลต่อการ
สอน วิจัย บริการวิชาการ 
 
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

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

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



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  เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะทำจำเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ำซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 

 



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
 - กำหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการกำหนดมาตรฐาน 

เช่น กำหนดรหัส กำหนดคำหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการทำงาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออำนวยให้
คนทำงานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการทำงาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการทำงานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
- อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร้อยละ100  
- มีหนังสือครบตามรายวิชาใน มคอ. 2 
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 3.5  
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5.00 
 
เชิงสังคม 
- นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้
จริง โดยใช้การทวนผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติ นำความรู้ที่ได้ออกไปบริการวิชาการในชุมชนและมหาวิทยาลัย  
- ในห้องสมุดของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติมีหนังสือที่เพียงพอต่อนักศึกษาสำหรับรายวิชาที่เปิดสอน
เท่านั้น จึงไม่มีหนังสือครบตามรายวิชาใน มคอ. 2 
- มีผลการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
และพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในทุก ๆ ด้าน 
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

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

เชิงปริมาณ 
  หลักสูตรมีการดำเนินการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่
ร้อยละ 75 
 
 
 
 
เชิงสังคม 
   หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีการข้ึนระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการดำเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ดำเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ดำเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ได้ทำการ
ปรับปรุงใหม่เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  เนื่องจากมีการรับนักศึกษาระบบ TCAS ทำให้ไม่มีนักศึกษาในปี 2561 ทำ
ให้เกิดผลกระทบ อัตราการคงอยู่ อัตราการสำเร็จทางการศึกษาไม่มีนักศึกษาครบทุกชั้นปี 
 
 
เชิงสังคม 
    ในปี 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557) จากเดิม เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

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

งบประมาณ 
    มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาท่ี
เข้ามาใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการ
สอน  มีการจัดให้ใหม่ ๆ เข้าห้องสมุดสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอนให้เพียงพอ และมีการเก็บดูแล
รักษาอย่างเป็นอย่างดี 
 
 
 
ผลผลิต 
   การรับนักศึกษา จำนวน 30 คน ไม่เป็นไปตามแผนในระดับ
หลักสูตร และนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาสถิติประยุกต์ สร้างความเชื่อม่ัน ความสู้งาน 
ความมีน้ำใจ และอดทน มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 4.35 จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน 



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  เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะทำจำเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ำซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 

การพัฒนากระบวนการผลิต 
1.หลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วม
ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือหลักสูตรที่ทันสมัยและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน  
2. มีปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร 
3.สร้างอัตลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  
4. มีปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และไม่สูญเสียต่อระดับมหาวิทยาลัย 
 
การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   
1.ได้จัดเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาที่จำเป็นต่อบุคลากรสาย
วิชาการ โดยให้ทำผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย  
2. มีการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุดของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติอย่างเป็นระบบ และมีการยืมคืนที่เป็นระบบ และแบ่างเป็น
หมวดหมู่ตามเลขอ้างอิง 
3. การทำงาน มีส่วนร่วม  พูดคุย ปรึกษา และมีการเสนอแนะ
ข่าวสาร ที่เอ้ืออำนวยให้คนทำงานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 
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 - กำหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการกำหนดมาตรฐาน 

เช่น กำหนดรหัส กำหนดคำหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการทำงาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออำนวยให้
คนทำงานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการทำงาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการทำงานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 

• จำนวนครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และนักศึกษา 

• จำนวนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพเหมาะสมและเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา 

• จำนวนอาจารย์ผู้สอนเหมาะสมกับชั่วโมงสอนในแต่ละภาคการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา 

 
เชิงสังคม 

• เครือข่ายสหวิชาชีพสนับสนุนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสนับสนุนบุคลากรในการเป็น
วิทยากรร่วมสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

• มีมาตรการประหยัดน้ำและไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

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

เชิงปริมาณ 

• บัณฑิตสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด 

• ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษาเท่ากับ ร้อยละ 98.00 

• ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

• หลักสูตรผ่านการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกปี 
 
เชิงสังคม 

• หลักสูตรมีมาตรฐานวิชาชีพสามารถเทียบเคียงกับหลักสูตรในสถาบันอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการดำเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ดำเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ดำเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 

• ร้อยละของการให้บริการวิชาการในชุมชนที่บูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตร 

• แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร ในการวิจัย  บริการวิชาการสำหรับอาจารย์ใน
หลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชา 

 
 
เชิงสังคม 

• เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สถาบันวิชาการ ในการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาอาจารย์ 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

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

เชิงปริมาณ 

• การรับนักศึกษาได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 

• ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมขึ้นใน
ระดับหลักสูตร  

 
เชิงสังคม 

• สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพื่อโอกาสในการขยาย
ฐานกลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย 



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  เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะทำจำเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ำซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 

 



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
 - กำหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการกำหนดมาตรฐาน 

เช่น กำหนดรหัส กำหนดคำหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการทำงาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออำนวยให้
คนทำงานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการทำงาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการทำงานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ100 ของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 3.5  
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5.00 
 
 
เชิงสังคม 
- นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางคหกรรมศาสตร์ได้อย่าง ถูกวิธีและ ถูกต้อง 
สามารถปฏิบัติได้จริง โดยใช้การทวนผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาด้านการปฏิบัติอาหารและโภชนาการ  ศิลป
ประดิษฐ์ ส่งผลให้นักศึกษาไปแข่งขันและได้รางวัล นำความรู้ที่ได้ออกไปบริการวิชาการ ในชุมชนและ
มหาวิทยาลัย  
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการดำเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ดำเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ดำเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (ปี พ.ศ 2555) ไม่
สามารถทำหลักสูตรได้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร  มีเกณฑ์การจัดทำ
หลักสูตรเพิ่มมากข้ึน งดรับนักศึกษาในปี2560-2561   ทำให้เกิดผลกระทบ อัตราการคงอยู่ อัตรา
การสำเร็จทางการศึกษษไม่มีนักศึกษาครบทุกชั้นปี 
 
 
เชิงสังคม 
     ในปี 2562 มีการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) จากเดิม เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   
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4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

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

งบประมาณ 
มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่เข้ามา
ใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน  มี
การจัดทำสรรหาครุภัณฑ์ให้นักศึกษาเพ่ือไว้ใช้ในการเรียนการสอน
ให้เพียงพอและปฏิบัติได้จริง มีการเก็บดูแลรักษาครุภัณฑ์ได้เป็น
อย่างดี 
 
 
 
 
ผลผลิต 
  การรับนักศึกษา จำนวน 30คน เป็นไปตามแผนในระดับหลักสูตร
นักศึกษาออกฝึกประสบการร์วิชาชีพ สร้างความเชื่อมั่น ความสู้
งาน ความมีน้ำใจ และอดทน มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิต 4.55 จากคะแนนเต็ม 5   



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  เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะทำจำเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ำซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 

 การพัฒนากระบวนการผลิต 
1.หลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชา โดยเชิญผู้ประกอบการมาร่วม
ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือตอบโจทย์ ทันสถานการณ์จริง
และผู้ประกอบการ  
2. มีปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร 
3.สร้างอัตลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  
4. มีปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และไม่สูญเสียต่อระดับมหาวิทยาลัย 
การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   
1.ได้จัดเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาและฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น 
ต่อบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยให้ทำ
ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยปีละ 2 เรื่อง   
2. มีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการ
จัดการฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดี และเตรียมแผน
สำรองเพ่ือเตรียมระบบข้อมูลไม่ให้สูญหาย 
3. มีการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์  ไว้เป็นหมวดหมู่ 
4. การทำงาน มีส่วนร่วม  พูดคุย ปรึกษา และมีการเสนอแนะ
ข่าวสาร ที่เอ้ืออำนวยให้คนทำงานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 
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 - กำหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการกำหนดมาตรฐาน 

เช่น กำหนดรหัส กำหนดคำหลัก เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการทำงาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออำนวยให้
คนทำงานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการทำงาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์  การจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการทำงานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 

• จำนวนครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และนักศึกษา 

• จำนวนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพเหมาะสมและเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา 

• จำนวนอาจารย์ผู้สอนเหมาะสมกับชั่วโมงสอนในแต่ละภาคการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา 

 
เชิงสังคม 

• เครือข่ายสหวิชาชีพสนับสนุนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสนับสนุนบุคลากรในการเป็น
วิทยากรร่วมสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

• มีมาตรการประหยัดน้ำและไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ 
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2.มิตปิระสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

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

เชิงปริมาณ 

• บัณฑิตสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด 

• ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษาเท่ากับ ร้อยละ 98.00 

• ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

• หลักสูตรผ่านการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกปี 
 
เชิงสังคม 

• หลักสูตรมีมาตรฐานวิชาชีพสามารถเทียบเคียงกับหลักสูตรในสถาบันอื่น ๆ 
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3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการดำเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ดำเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ดำเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 

• ร้อยละของการให้บริการวิชาการในชุมชนที่บูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตร 

• แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร ในการวิจัย  บริการวิชาการสำหรับอาจารย์ใน
หลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชา 

 
 
เชิงสังคม 

• เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สถาบันวิชาการ ในการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาอาจารย์ 
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4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

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

เชิงปริมาณ 

• การรับนักศึกษาได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 

• ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมขึ้นใน
ระดับหลักสูตร  

 
เชิงสังคม 

• สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพื่อโอกาสในการขยาย
ฐานกลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย 
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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  เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะทำจำเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ำซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 
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 - กำหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการกำหนดมาตรฐาน 

เช่น กำหนดรหัส กำหนดคำหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการทำงาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออำนวยให้
คนทำงานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 
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