
แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

1. มิติประสิทธิภาพ วิ เค ร า ะห์ ค ว าม เห ม าะ ส ม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร

และกระบวนการท างาน เพ่ือให้

ไ ด้ ม า ซึ่ ง ผ ล ผ ลิ ต ต า ม

วั ต ถุ ป ระส งค์   ก ารจั ด ก าร

ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี

กระบวนการท างานที่ประหยัด

ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 

ประสิทธิภาพการผลิต  และ

การประหยัด พิจารณาจากผล

การป ระกั น คุณ ภ าพ ระดั บ

หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน

ที่ใช้ไป 

 

เชิงปริมาณ 

 ในปี พ.ศ.2563 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและวิจัยของ

นักศึกษาและคณาจารย์ ดังรายการต่อไปนี้ 

 

รายการ จ านวนรวม 
เครื่องคอมพิวเตอร์ พีซี 279 
เครื่องคอมพิวเตอร์ แมคอินทอช 33 
เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์ 13 
เครื่องปรับอากาศ 42 
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์ 1 
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท 3 
เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย (Printer Server) 1 
กล้องเว็บแคม 7 
หูฟังพร้อมไมโครโฟน 8 
ไมโครโฟนประสิทธิภาพสูง 1 
ขาตั้งแท็บเล็ต 1 

 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งหมดในปัจจุบันสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ ส าหรับกรณีที่ต้องการ



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

ใช้อุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม หลักสูตรได้มีการประสานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขอ

ความอนุเคราะห์ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่น เช่น คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เป็นต้น 

 

เชิงสังคม 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 

2563เท่ากับ 4.02 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

2. มิติประสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย

เป รี ย บ เที ยบ ผ ล ใน ก ารจั ด

การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง

เป็ น ไป ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 

เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย

พิจารณาจากองค์ประกอบใน

การป ระกั น คุณ ภ าพ ระดั บ

หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ

เรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 

 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไก ปรับปรุงหลักสูตรและสาระ

รายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ ดังนี้ 

 - รายวิชา 4313704 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ปรับเนื้อหาโดยการเพ่ิมการ

ปฏิบัติการในส่วนของ UX/UI โดยใช้ Adobe XD 

 - รายวิชา 4313901 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ปรับเนื้อหารายวิชาให้มีความ

ทันสมัยกับอาชีพในตลาดด้วยเนื้อหา Python for Data Science 

 - รายวิชา 4313406 คอมพิวเตอร์กราฟิก ปรับเนื้อหาในส่วนของ Computer Vision โดยการ

เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกบั Image Processing 

 - รายวิชา 4315502 ปัญญาประดิษฐ์  ปรับเนื้อหาโดยการเพ่ิมการปฏิบัติการในส่วนของ 

Knowledge Representation โดยใช้ Ontology 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังได้ได้ร่วมกันก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.

4 ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 35 หมู่เรียน พบว่า กระบวนการติดตาม มคอ.3 และ มคอ.4  ได้ตรงตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด และจากการสุ่มติดตามพบว่าอาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอน

รายวิชาที่ได้ก าหนดไว้ และตรวจสอบผลการเรียนรู้ จากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 หรือ 

มคอ.4 กับผลการเรียนรู้ จากประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุรายละเอียด



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

ของรายวิชาใน มคอ.5 หรือ มคอ.6 พบว่า ทุกรายวิชามีความสอดคล้องและไม่พบความผิดปกติ 

 

เชิงสังคม 

 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรได้มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินการดังนี้ 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมวางก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากอาจารย์
ผู้สอนมีประสบการณ์ และมีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ร่วมกับผลการประเมินผู้สอนจาก
นักศึกษา 
 2. อาจารย์ผู้สอนเสนอรายวิชาที่ก าลังเขียน หรือมีแผนที่จะด าเนินการเขียนต าราหรือ เอกสาร
ประกอบการสอนต่อที่ประชุมเพ่ือขอสิทธิ์ในการเลือกสอนรายวิชาดังกล่าว และต้องน าเสนอความคืบหน้า
ของต าราหรือเอกสารประกอบการสอนนั้นเพ่ือประกอบการพิจารณาในที่ประชุมด้วย 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา โดยในกรณีที่อาจารย์หลายท่านต้องการสอนรายวิชาเดียวกัน ให้อาจารย์แต่ละท่านน าเนื้อหาใน 
มคอ.3 และโครงการสอนมาน าเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้สอน 
 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
 5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอการก าหนดผู้สอนต่อคณะฯ และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
 6. มีการประเมินการสอนของอาจารย์จากนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
น าผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาเพ่ือก าหนดผู้สอนในภาคเรียนถัดไป  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

ก าหนดเกณฑ์เป้าหมายเชิงปริมาณในส่วนของเกณฑ์การประเมินในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินและปรับปรุงกระบวนการการก าหนดผู้สอน 
 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

3. มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งท่ีเกิดขึ้น

ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ

กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ

ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 

การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง

ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ

แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้

ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้

ด าเนินงานตามภารกิจ 

เชิงปริมาณ 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเขา้ 

จ านวนรับเข้า 
จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่(จ านวนจริง) และร้อยละ 

ในแต่ละปีการศึกษา (จนถึงส้ินปีการศึกษา) 

สนส. 
เรียน 
จริง 

2560 2561 2562 2563 

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

2560 43 41 30 73.17 24 58.53 24 58.53 24 58.53 

2561 34 32 - - 29 90.62 26 81.25 26 81.25 

2562 27 27 - - - - 24 88.89 24 88.89 

2563 48 40 - - - - - - 32 80.00 

 

อัตราการส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า จ านวนส าเร็จการศึกษา จ านวนที่ ร้อยละของ



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

 สนส. 
เรียน
จริง 

2561 2562 2563 
ลาออกและ

คัดออก 
ที่ออก 

2560 43 41 - - 23 20 46.51 

2561 34 32 - - - 8 23.52 

2562 27 27 - - - 3 11.11 

2563 48 40 - - - 16 33.33 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่ออัตราการส าเร็จการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์พบว่า สาเหตุมาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พยายามหลีกเลี่ยงการท า

โครงงาน รวมถึงการไม่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังที่จะเลือกสอบโครงงาน

เพียง 3 บทและยอมรับผลการเรียนที่ต่ าเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามแผน 

 

เชิงสังคม 

จากจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปึการศึกษา 2562 จ านวน 13 คน มีผู้ตอบ

แบบสอบถามภาวะการมีงานท าทั้งหมด 11 คน ในจ านวนนี้มีบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จ

การศึกษาจ านวน 9 คน และไม่มีบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า มีค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับร้อยละ 100 และจากการประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่าผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับความ



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

พงพอใจมาก (4.22) 

 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล

กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ

หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก

ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  

โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 

4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 

 1) รายรับในภาพรวมที่ เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร (พิจารณา

จากนวน นศ.ที่เพ่ิมข้ึน) 

 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ

หลักสูตร 

 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้

เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 

 4) รายรับจากแหล่งอื่นๆ 

4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 

เชิงปริมาณ 

 รายรับในภาพรวมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากจ านวนนักศึกษา

เพ่ิมข้ึน 

 อัตราการคงอยู่ลดลงจากปีการศึกษา 2562 

 

เชิงสังคม 

จากจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปึการศึกษา 

2562 จ านวน 13 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท า

ทั้ งหมด 11 คน ในจ านวนนี้มีบัณฑิตที่ ได้ งานท าหลังส าเร็จ

การศึกษาจ านวน 9 คน และไม่มีบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า มีค่าร้อย

ละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

เท่ากับร้อยละ 100 และจากการประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่าผลการ

ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับความพงพอใจมาก (4.22) 

 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบ

และกลไก ปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มี
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 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 

 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 

 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมขึ้นในระดับ

หลักสูตร 

 4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 

4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ

หลักสูตร 

        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 

4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 

ความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ ได้แก่ รายวิชา 

4313704 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ปรับ

เนื้อหาโดยการเพ่ิมการปฏิบัติการในส่วนของ UX/UI โดยใช้ 

Adobe XD รายวิชา 4313901 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 1ปรับเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยกับอาชีพใน

ตลาดด้วยเนื้อหา Python for Data Science รายวิชา 4313406 

คอมพิวเตอร์กราฟิก ปรับเนื้อหาในส่วนของ Computer Vision 

โดยการเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ Image Processing และรายวิชา 

4315502 ปัญญาประดิษฐ์ ปรับเนื้อหาโดยการเพ่ิมการปฏิบัติการ

ในส่วนของ Knowledge Representation โดยใช้ Ontology 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ ดังนี้ 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันอภิปรายเพ่ือก าหนด
เกณฑ์การเสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือขอรับทุนวิจัยที่
ได้รับจัดสรรจากคณะฯ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
พัฒนาตนเองและการส่งบทความทางวิชาการ ดังนี้ 

  1.1 เกณฑ์การเสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือขอรับทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากคณะฯ มีดังนี้ 

  - ส ารวจอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ มีความ
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 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน

เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ

พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง

วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 

 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ

ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 

- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความ

ซ้ าซ้อนกัน เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน  เมื่ อมีการแก้ ไขหรือ

เปลี่ยนแปลงอาจแก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้  

- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนด

มาตรฐาน เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพ่ือความสะดวกในการใช้

งาน เช่น การค้นหา การประมวลผล 

 - มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ

ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 

- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้  

หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง

ต้องการเพื่อขอรับทุนวิจัย  

  - อาจารย์ที่ต้องการขอรับทุน ต้องไม่ได้รับทุน
จากแหล่ งทุน อ่ืนในปีการศึกษาก่อนหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา 

  - อาจารย์ที่ต้องการขอรับทุน ต้องไม่รับทุนวิจัย 
Active Learning และทุ นวิจั ยที่ รับจั ดสรรจากคณ ะฯ ในปี
การศึกษาก่อนหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

  - อาจารย์ประจ าหลักสู ตร ต้องผั ด เปลี่ ยน
หมุนเวียนกันเพื่อรับทุนวิจัยที่รับจัดสรรจากคณะฯ จนครบทุกคน 

  1.2 ส ารวจความต้องการในการอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเอง 

  - พิจารณาจากความทันสมัยของหัวข้อในการ
อบรม 

  - พิจารณาจากความเหมาะสมที่จะน ามาใช้
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

  1.3 เกณฑ์การส่งบทความทางวิชาการ เพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนด
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะได้รับทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรร
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ข้อมูล 

- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งาน

ข้อมูลร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 3) น โยบ ายการท า งาน  และการมี ส่ ว น ร่ ว ม ที่

เอ้ืออ านวยให้คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

จากคณะฯ และหัวข้อท่ีใช้ในการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ 

 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีรายชื่อที่จะได้รับทุนวิจัยที่
ได้รับจัดสรรจากคณะ อภิปรายหัวข้อวิจัยที่ต้องการเสนอชื่อเพ่ือ
ขอรับทุน โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันอภิปรายและ
ทบทวนขอบเขตของหัวข้อวิจัย โดเน้นการพิจารณาความ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตรและความช านาญของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีรายชื่อที่จะได้รับทุนวิจัยที่
ได้รับจัดสรรจากคณะ อภิปรายแหล่งตีพิมพ์หรืองานประชุม
วิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยหลังจากด าเนินการวิจัยเรียบร้อย
แล้ว 

 โดยในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

ได้ รั บทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ น า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส าหรับปีการศึกษา 2564 จ านวน 

3 ทุน ทุนละ 55,000 บาท และเงินสนับสนุนการพัฒนาตนเอง

ส าหรับอาจารย์แต่ละคน ๆ ละ 3,000 บาท 

 หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์และนักศึกษาใช้ระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นหลักเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของ

ข้อมูล นอกจากนี้ยังมีระบบสารสนเทศของหลักสูตรส าหรับ

นักศึกษาได้แก่เว็บไซต์ของหลักสูตรส าหรับบริการข้อมูลที่จ าเป็น
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แก่นักศึกษาในการประสานงานกับหลักสูตร และสื่อสังคมออนไลน์ 

(Facebook Group) เฉพาะหลักสู ตรเพ่ือแลกเปลี่ ยนข้อมู ล

ข่าวสารระหว่างอาจารย์ นักศึกษาในหลักสูตรอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิ เค ร า ะห์ ค ว าม เห ม าะ ส ม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพ่ือให้
ไ ด้ ม า ซึ่ ง ผ ล ผ ลิ ต ต า ม
วั ต ถุ ป ระส งค์   ก ารจั ด ก าร
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต  และ
การประหยัด พิจารณาจากผล
การป ระกั น คุณ ภ าพ ระดั บ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน
ที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
       ผลจากการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรประจ าปี 2563 ในองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ พบว่า หลักสูตรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการจัดหา
วัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 86,370 บาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา
ด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ตรงตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนั้นยังได้รับ
งบประมาณในโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเรียน อาคารสถานที่ จ านวน 11,960 บาท เพื่อซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนมาตรฐานที่มีคุณภาพ รวมถึงวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน     
โดยค านึงความประหยัดและคุ้มค่าของวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในหลักสูตร 
 

เชิงสังคม 
       ผลจากการจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียน รวมถึง การซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเรียน อาคารสถานที่ 
ท าให้หลักสูตร มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ อีกทั้งท าให้หลักสูตรได้
ด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย บริการวิชาการ และ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ด้วยการจัดการบริการวิชาการสู่ชุมชน หรือ จัดอบรมภายใน
มหาวิทยาลัย โดยใช้ห้องปฏิบัติการและวัสดุ/ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่หลักสูตร ฯ ในการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการต่อยอดทางธุรกิจของคนในชุมชนได้  
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2.มิติประสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้ าหมายของหลักสูตร    
โดยเปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็ น ไป ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การป ระกั น คุณ ภ าพ ระดั บ
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
       ผลจากการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรประจ าปี 2563 ตามตัวบ่งชีที่ 5.1 สาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรและการปรับปรุงให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา พบว่า หลักสูตรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2563) โดยมี
งบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร 
จ านวน 35,680 บาท ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 1 หลักสูตร   
จึงท าให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ มีนักศึกษาแรกเข้าที่มีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด ส าหรับด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่มีความสอดกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร 
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์จากการฝึกปฏิบัติ 
การประเมินผู้เรียนที่สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่เหมาะสมเพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต  
 

เชิงสังคม 
      ผลจากการจัดการศึกษาภายในหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทาง
ทฤษฎีท าให้นักศึกษาจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมถึงทักษะด้านความรู้และด้านปัญญาเป็นพ้ืนฐาน โดยใช้ผลจากการส ารวจความ      
พึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 

 

 

 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้ งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติ อ่ืน  หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอ่ืน  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องค านึ งถึงผลกระทบในกรณีที่ ไม่ ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
          การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรที่อาจมีผลกระทบทางด้านบวกต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน
โดยเฉพาะมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่คาดหมายไว้ในระหว่างการด าเนินการจัดการศึกษา 
ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดผลการเรียนรู้ 5 ด้านและมีการ
ปรับปรุงสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัยทุกปีการศึกษา รวมถึงการปรับปรับปรุงหลักสูตรใหม่ทุก 5 ปี 
ท าให้มีเนื้อหาสาระที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ส าหรับผลกระทบที่ไม่ได้คาดหมายที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน โดยเฉพาะ
มิติประสิทธิภาพในทางลบ คือ จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในหลักสูตร เนื่องจาก จ านวนเงินที่ได้รับ
ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ จะผกผันกับจ านวนนักศึกษา ดังนั้น หากมีนักศึกษาน้อยลง จ านวน
เงินที่ได้รับการจะน้อยลงเช่นกัน ท าให้การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความจ ากัด ทั้งนี้ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส าคัญ 
 

เชิงสังคม 
       ผลจากการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัยทุกปีการศึกษา รวมถึงการปรับปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ทุก 5 ปีท าให้หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางทางด้าน
วิชาชีพและวิชาการที่สอดคล้องและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ส าหรับการลดลงของจ านวน
นักศึกษาในหลักสูตรมีผลกระทบด้านลบในเรื่องประสิทธิภาพ เนื่องจากจ านวนเงินที่ได้รับการ
จัดสรรในการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ จะลดลงตามจ านวนนักศึกษา ท าให้ต้องใช้งบประมาณอย่าง
จ ากัดซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

 

 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบใน

ประเทศอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ 
จึ งส่ งผลกระทบ โดยตรงต่ อ โครงสร้ า ง
การศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ
หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น  แต่ยั งรวมถึง
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน เช่น 
งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการ
ด าเนินงาน เป็นต้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมี
การเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 
 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมข้ึน ระดับ
หลักสูตร(พิจารณาจากนวน นศ.ที่เพ่ิมข้ึน) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดระดับหลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือ
ปรับวิธีการด าเนินงานให้เกิดความประหยัด
ระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอื่นๆ  

เชิงปริมาณ 
     4.1 ในปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรมีการปรับวิธีการด าเนินงานให้เกิดความประหยัดระดับ
หลักสูตร โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน    
เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ลดจ านวนวันในการอบรมเชิงปฏิบัติการลงเพ่ือ
กระชับเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมแต่นักศึกษายังคงได้รับความรู้จาก
วิทยาการผู้เชี่ยวชาญ 
     4.2 ทั้งนี้หลักสูตรยังปรับเปลี่ยนวิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือให้ได้มาซึ่งนักศึกษาแรก
เข้าตามแผนที่ระบุไว้ใน มคอ.2 โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook Line หรือ จากรุ่นพ่ี   
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ส าหรับนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรเน้น
การเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมทักษะด้านอาชีพ ท าให้
จ านวนนักศึกษาท่ีลาออกระหว่างหลักสูตรลดน้อยลง และเป็นผลให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการท างานหลังจบการศึกษา ซึ่งประเมินจาก
แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
     4.3 หลักสูตรมีการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระการเรียนรู้ทุกปีการศึกษารวมถึงการปรับ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ทุก 5 ปี ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติรวมถึงพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและ
ความรับผิดชอบ โดยการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
เช่น เป็นผู้ช่วยวิทยากร เป็นผู้ให้ค าแนะนะน าในระหว่างการให้บริการวิชาการ รวมถึงหลักสูตรยัง
มีกระบวนวิชาที่ให้นักศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการลงชุมชนเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นจุดเอกลักษณ์ของการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 
 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน 4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 

 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนใน
ระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนั กศึกษา Drop out 
ลดลงในระดับหลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและ
ผู้ใช้บัณฑิตเพิ่มข้ึนในระดับหลักสูตร          
          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพื่อ
โอกาสในการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายระดับ
หลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา
จาก 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร 
        2) ป รับ ป รุ งก ระบ วนการใน การจั ด
การศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษา
ระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสูญเสีย
น้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 

      4.4 หลักสูตร ฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้ารับการอบรม
ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น การฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร การฝึกอบรม           
เชิงปฏิบัติด้านการบริการ เพ่ือให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มรวมถึง
สุขาภิบาลอาหารในกรณีมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการอาหาร 
       ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร ฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เช่นเดียวกับ การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวมถึงมีการก ากับ ติดตาม เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 
       ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ หลักสูตร ฯ ใช้แนวการปฏิบัติร่วมกับทาง
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความปลอดภัย เนื่องจากมีการก าหนดการเข้าถึงด้วยรหัสผ่าน และสิทธิ์การ
เข้าถึงข้อมูล ดังนั้นจึงลดความซ้ าซ้อนของขั้นตอนและความซ้ าซ้อนจากข้อมูล ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โปรแกรมที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นโปรแกรมที่ใช้
เฉพาะในมหาวิทยาลัยและไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
       นอกจากนี้หลักสูตร ฯ ยังก าหนดนโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ โดยให้อาจารย์จัดโครงการบริการวิชาการ หรือ การท างาน
วิจัยร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์อบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะทางวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเอง 
 
 

 

 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
 4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   เพ่ือ

เตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒ นาและฝึกอบรมทั กษะที่
จ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุนเน้นการบริการ
ที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี 
แ ล ะมี จิ ต ใจ พ ร้ อ ม ให้ บ ริ ก า ร อ ยู่ เส ม อ   
บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่
ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่
เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการฐานข้อมูลที่ดี คือ 
การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บ
ข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน เพราะถ้าเก็บ
ข้ อมู ล ซ้ าซ้ อนกั น  เมื่ อมี ก ารแก้ ไขห รื อ
เปลี่ยนแปลงอาจแก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิด
ความผิดพลาดได ้
 
 
 
 

เชิงสังคม 
       4.1 ผลจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมท าให้หลักการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมลดลง 
เนื่องจากใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์  
       4.2 ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทางระบบออนไลน์ ท าให้เกิดทั้งข้อดีและข้อเสียด้าน
มิติทางสังคม เนื่องจาก มีการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการลง แต่ นักเรียนหรือผู้เข้าร่วม
โครงการจะมีปฏิสัมพันธ์ลดลงทั้งด้านความสนใจ การพูดคุยตอบโต้ในระหว่างการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ทั้งนี้ส าหรับนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติและ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะด้านอาชีพ ท าให้เกิดการตอบรับที่ดีจากสถานประกอบการ
หรือจากผู้ใช้บัณฑิต เนื่องจากนักศึกษาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งเพ่ิมโอกาสในการสร้างเครือข่ายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือการสมัครงานเป็นล าดับถัดไป  
       4.3 ผลจากการให้นักศึกษาได้ลงชุมชนในการเป็นผู้ช่วยวิทยากร หรือ ผู้ช่วยในระหว่างการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนและผลตอบรับที่ดีต่อ
นักศึกษาและหลักสูตร มีโอกาสเพ่ิมภาคีเครือข่ายในการเพื่อโอกาสในการขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย
ระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 

       4.4 ผลจากการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการได้พัฒนาฝึกอบรมทักษะ
ที่ตนเองถนัดท าให้มีโอกาสเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต ส าหรับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในระบบกลางของมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดความชัดเจนในการเข้าถึงข้อมูลและ
เป็นความร่วมมือกันของบุคคลในมหาวิทยาลัยให้มีการติดต่อสื่อสารล างานอย่างเป็นระบบ 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
 - ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล

ควรมีการก าหนดมาตรฐาน เช่น ก าหนดรหัส 
ก าหนดค าหลัก เพ่ือความสะดวกในการ      
ใช้งาน เช่น การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
ต้องมีการรักษาความปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมี
สิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมี
การเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้  หรือเปลี่ยนระบบ
คอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการ
กระทบถึงข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละ
ฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ไม่ต้องไป
จัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่
เอ้ืออ านวยให้คนท างานเกิดความตื่นตัว      
อยู่เสมอ 
 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตร เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร

และกระบวนการท างาน เพื่อให้

ได้มาซึ่งผลผลิตตาม

วัตถุประสงค์  การจัดการ

ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี

กระบวนการท างานที่ประหยัด

ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 

ประสิทธิภาพการผลิต  และ

การประหยัด พิจารณาจากผล

การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน

ที่ใช้ไป 

เชิงปริมาณ  

- อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร้อยละ100  

- มีหนังสือตามรายวิชาที่เปิดสอนใน มคอ. 2  

- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 4.08  

จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

เชิงสังคม 

- นักศึกษาและคณาจารย์มีการใช้ทรัพยากรที่มีการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น้อยมาก เนื่องจาก

สถานการณ์โควิด ท าให้ต้องท าการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

2.มิติประสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย

เปรียบเทียบผลในการจัด

การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย

พิจารณาจากองค์ประกอบใน

การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ

เรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 

- มีจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และได้รับผลคะแนนความพีงพอใจต่อหลักสูตร  

การเรียนการสอนอยู่ในระดับด ี

- มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี และมีการปรับปรุงทุกรายวิชาทันสมัย มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ทุก

รายวิชา (มคอ.3และมคอ.4) ที่เปิดสอน  

- นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินเป็นไปตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องตามศักยภาพ 

 

เชิงสังคม 

- บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ และท างานในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- นักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีการขึ้นระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เป็นที่ประจักษ์ 
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3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น

ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ

กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ

ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 

การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง

ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ

แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้

ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้

ด าเนินงานตามภารกิจ 

เชิงปริมาณ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ได้ท าการ

ปรับปรุงใหม่เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม

เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  เนื่องจากหลักสูตรได้ปรับปรุงใหม่จึงท าให้ไม่มีนักศึกษา

ในปี 2562 ท าให้เกิดผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จทางการศึกษา และท าให้มี

นักศึกษาไม่ครบทุกชั้นปี 

 

เชิงสังคม 

- ในปี 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

ได้ท าการปรับปรุงใหม่เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง

อุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตรงกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน 
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4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล

กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ

หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก

ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  

โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 

4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 

 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา

จากนวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 

 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ

หลักสูตร 

 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้

เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 

 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 

4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

- มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ปี ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาที่เข้า

มาใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน  

มีการจัดหาหนังสือใหม่ ๆ เข้าห้องสมุดสาขาวิชาชีววิทยาและ

เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอนให้เพียงพอ  

 

 



 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 

 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 

 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ

หลักสูตร   

 

ผลผลิต 

- การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนในระดับหลักสูตร โดยมี

จ านวน 4 คน จากแผนการรับทั้งหมด 40 คน  

- การ Drop out ของนักศึกษามีค่าคงที ่

- มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร 4.71 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

- มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเท่ากับ 4.14 จากคะแนน

เต็ม 5 คะแนน 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 

4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ

หลักสูตร 

        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

 

 

การพัฒนากระบวนการผลิต 

1. หลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วม

ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน  



        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 

 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน

เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ

พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง

วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 

 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ

ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 

2. มีการปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนระดับ

หลักสูตร 

3. มีการสร้างอัตลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรโดย

มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา  

4. มีการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว และไม่สูญเสียต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยการ

ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   

1.ได้จัดเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาที่จ าเป็นต่อบุคลากรสาย

วิชาการ โดยให้ท าผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง

อุตสาหกรรมเกษตรยังไม่มีระบบการจัดเก็บ และจัดการหนังสือใน

ห้องสมุดอย่างเป็นระบบ  

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง

อุตสาหกรรมเกษตรมีการท างาน ที่มีส่วนร่วม  พูดคุย ปรึกษา และ 



 

 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

 - ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 

เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ

แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

มีการเสนอแนะข่าวสาร ที่เอ้ืออ านวยให้คนท างานเกิดความตื่นตัว

อยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร

และกระบวนการท างาน เพื่อให้

ได้มาซึ่งผลผลิตตาม

วัตถุประสงค์  การจัดการ

ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี

กระบวนการท างานที่ประหยัด

ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 

ประสิทธิภาพการผลิต  และ

การประหยัด พิจารณาจากผล

การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน

ที่ใช้ไป 

 

เชิงปริมาณ 

     ในปีการศึกษา พ.ศ. 2563 หลักสูตรได้ด าเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยสนับสนุน

งบประมาณรายหัว ส าหรับผู้สอน ท่านละ 3,000 บาท และได้ด าเนินการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ตาม

รายการที่ปรากฏใน มคอ.2 จ านวนวัสดุ 37 รายการครุภัณฑ์  21 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการสอนและวิจัย

ของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งหลักสูตรได้ใช้ทรัพยากรทางด้านอาคาร อุปกรณ์ส านักงาน และ

ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข  ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และห้องปฏิบัติการแพทย์แผน

ไทย ร่วมกันระหว่างหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ และอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย ท าให้สามารถด าเนินงานการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง    

 

เชิงสังคม 

  การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ในปีการศึกษา  2563 อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.82 

  การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ ในปีการศึกษา  2563 อยู่ในระดับมาก 



ค่าเฉลี่ย 4.00 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

2.มิติประสิทธิผล 

 

การท างานให้เกิดผลส าเร็จ

ตามเป้าประสงค์ 

วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย

เปรียบเทียบผลในการจัด

การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย

พิจารณาจากองค์ประกอบใน

การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ

เรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 

  จากการตรวจสอบและติดตามการส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ของหลักสูตรพบว่า 

ผู้สอนจัดส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 28

รายวิชา จากจ านวนทั้งหมด 28 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนความถูกต้องของแผนการเรียนรู้รายวิชา 

(มคอ.3 และ มคอ.4) โดยเฉพาะการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 

จ านวน 80 คิดเป็นร้อยละ 100 

 การประเมินผู้เรียน ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการก ากับและติดตาม

ผลการเรียนนักศึกษาในแต่ละรายวิชาว่าแต่รายวิชามีการประเมินประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมหรือไม่ 

หรือการประเมินผลการเรียนรู้เหมาะสมสอดคล้องกับงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF) มคอ. 3 หรือไม่ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการหลักสูตรชี้แจงเกณฑ์การประเมินนักศึกษาต่ออาจารย์ที่จัดการเรียน 

การสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ เพื่อน าเกณฑ์ไปปฏิบัติ จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) โดยมีเกณฑ์การวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานการ 

เรียนรู้ 6 ด้าน ใน มคอ. 2 

          2. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ก่อนเปิดภาคเรียน 

          3. คณะกรรมการหลักสูตร รวบรวม และตรวจสอบรายละเอียด มคอ. 3 ลงระบบของส านัก



ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 4. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงาน 

ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 

 5. ประเมินและทบทวนกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการเพื่อใช้ในการวางแผนการประเมิน 

นักศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป 

 ผลการประเมินถูกต้อง / เหมาะสม 28 รายวิชา เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 

เชิงสังคม 

  ในรอบปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการพิจารณาก าหนดผู้สอน 

โดยเพิ่มขั้นตอนการประเมินเปรียบเทียบคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ของการอาจารย์ผู้สอนและ 

ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยน าเทคนิคการสอนแบบ Team teaching มาใช้ดังนี้ 

        1. คณะกรรมการหลักสูตรวิเคราะรายวิชาในหลักสูตร ส ารวจข้อมูลคุณวุฒิ ความ 

เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



        2. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมก าหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์การสอน โดยในรายวิชาใดท่ีมีเนื้อบูรณาการให้เน้นใช้การสอนแบบ Team teaching 

โดยจัดให้มีผู้สอนอย่างน้อยสองคนต่อรายวิชา หากมีรายวิชาเฉพาะด้านกีฬาให้ประชุมพิจารณาเชิญ 

วิทยากรพิเศษสอนร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชา และเสนอต่อสาขาวิชาเพ่ือแจ้งต่อส านักส่งเสริม 

วิชาการและงานทะเบียนต่อไป 

         3. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับลักษณะผู้เรียนที่มีความ 

หลากหลายแผนการเรียนที่จบพร้อมขอก ากับติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

         4. ประเมินและทบทวนกระบวนการก าหนดผู้สอนตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 

         5. น าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งท่ี

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น

ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ

กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ

ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 

การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง

ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ

แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้

ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้

ด าเนินงานตามภารกิจ 

 

เชิงปริมาณ 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปี
การศึกษ

า 

จ านว
นที่

รับเข้
า 

(1) 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษา
ตาม

หลักสูตร 
(2) 

อัตรา
ส าเร็จ
การศึ
กษา
ตาม
เกณ
ฑ์ 

[(2)/(
1)]x1
00 

จ านวน
ที่คงอยู่
สิ้นปี

การศึกษ
า 

2563 
(3) 

จ านวน
ที่ออก

ระหว่าง
เรียนจน
สิ้นปี

การศึกษ
า 2563 

(4) 

ร้อยละ 
อัตราการคง

อยู่ 
[(1)-

(3)x100 
2563 

2563 78 - - 60 18 76.92 

 

วิธีการค านวณ อัตราการคงอยู่ = (จ านวนรับเข้า)-(4)     x 100  

                                          (จ านวนรับเข้า)  

อัตราการส าเร็จ =                   จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2)   x 100  

                                                         (จ านวนรับเข้า)  



         ในปีการศึกษา 2563 มีรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา เท่ากับ 76.92 โดยมีนักศึกษา

ลาออก/ ย้ายสถานศึกษา จ านวน 18 คน โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ประชุมเพ่ือ

วิเคราะห์หาปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาคงอยู่ มีดังต่อไปนี้  

   1) ปัจจัยภายใน คือ จากการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อแบบรับตรง โดยไม่ผ่านกระบวนการ 

สอบ/สอบสัมภาษณ์ ท าให้นักศึกษาขาดการติดต่อสื่อสารกับหลักสูตร จึงไม่สามารถทราบปัญหา 

นักศึกษาอย่างแท้จริง ท าให้ทางหลักสูตรมีการทบทวนกระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปี 

การศึกษาต่อไป  

2) ปัจจัยภายนอก คือ ปัญหาทางการเงิน ปัญหาครอบครัวของนักศึกษา การสอบรับราชการ เป็น

ต้น 

 

เชิงสังคม 

ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการหลักสูตรได้ก าหนดระบบและกลไกการจัดการข้อร้องเรียน

ของนักศึกษาไว้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมก าหนดแนวปฏิบัติติในการจัดการข้อร้องเรียนของ 
นักศึกษา 

     2.   คณะกรรมการหลักสูตรประชุมข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

     3.   คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  



     4.   คณะกรรมการหลักสูตรประชุมทบทวน ประเมินผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 

โดยน าประเมินผลการจัดกิจกรรมไปด าเนินการปรับปรุงการ ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล

กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ

หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก

ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  

โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 

4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 

 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา

จากนวน นศ.ที่เพ่ิมขึ้น) 

 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ

หลักสูตร 

 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้

เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 

 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 

4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 

เชิงปริมาณ 

     รายรับในภาพรวมเป็นไปตามเป้าของจ านวนนักศึกษา ตาม  

มคอ.2  

 

เชิงสังคม 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

  ในรอบปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการหลักสูตรได้วางระบบ

และกลไกดังนี้  

        1. คณะกรรมการหลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาตนเองและ

ร่วมกันพิจารณา ความเหมาะสมของ แผนพัฒนาตนเองของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ครอบคลุม  

        2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการตามแผนพัฒนา

ตนเอง  

        3. คณะกรรมการหลักสูตรก ากับและติดตามผลโดย ให้

อาจารย์ประจ าหลักสูตรการรายงานผล การพัฒนาตนเองเมื่อ



 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 

 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 

 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ

หลักสูตร   

สิ้นสุดปีการศึกษา  

        4. คณะกรรมการหลักสูตรน าผลการประเมินไปปรับปรุง  

        5. น าผลการจากปรับปรุงมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 

4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ

หลักสูตร 

        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 

4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 

           จากการประเมินติดตามการไปอบรมพัฒนาตนเองของ

คณาจารย์ ปีการศึกษา 2563 พบว่า อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับ

การอบรมพัฒนาครบทุกคน และสอดคล้องกับความต้องการของ

หลักสูตรทั้งหมด ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา อาจารย์แต่ละคนได้รับ

เงินสนับสนุนจากคณะเพ่ิมข้ึนเป็นคนละ 3,000 บาท แต่พบ

อุปสรรคในการไปอบรมพัฒนา เนื่องจากการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณของมหาวิทยาลัย เป็นแบบออนไลน์จึงท าให้ใช้งบไม่

ตรงตามเป้าหมาย 

          คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ทบทวนระบบและกลไก

ในการพัฒนาอาจารย์ที่ผ่านมา อาจารย์ได้ไปพัฒนาตนเองร้อยละ 

100 โดยส่วนที่เป็นอุปสรรคให้เกิดความไม่สะดวกคือกรอบการใช้

เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่ต้องมีการวางแผนการพัฒนา

ตนเองล่วงหน้า จึงเห็นควรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน 



 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน

เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ

พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง

วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 

 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ

ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 

- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 

เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ

แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

ส ารวจข้อมูลการอบรม ประชุมวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง

ล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ และส่งแผนการอบรมพัฒนาตนเองตาม

ปีงบประมาณ โดยส่งก่อนการตั้งงบประมาณของสาขา เพ่ือจะได้

สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

 - ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 

เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 

การค้นหา การประมวลผล 

- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ

ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 

- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  

หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง

 



ข้อมูล 

- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล

ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้

คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร

และกระบวนการท างาน เพื่อให้

ได้มาซึ่งผลผลิตตาม

วัตถุประสงค์  การจัดการ

ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี

กระบวนการท างานที่ประหยัด

ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 

ประสิทธิภาพการผลิต  และ

การประหยัด พิจารณาจากผล

การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน

ที่ใช้ไป 

 

เชิงปริมาณ 

- มีสิ่งสนับสนุนเพียงพอเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 3.5  

ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5.00 

 

เชิงสังคม 

- นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง สามารถ

ปฏิบัติงานได้จริง น าความรู้ที่ได้ออกไปบริการวิชาการในชุมชนและมหาวิทยาลัย  

- ในห้องสมุดของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติมีหนังสือที่เพียงพอต่อนักศึกษา 

- มีผลการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 

และพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในทุก ๆ ด้าน 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

2.มิติประสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย

เปรียบเทียบผลในการจัด

การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย

พิจารณาจากองค์ประกอบใน

การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ

เรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 

  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี และมีการปรับปรุงทุกรายวิชาทันสมัย มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ทุก

รายวิชา(มคอ.3และมคอ.4) ที่เปิดสอน นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินเป็นไปตามหลักวิชาการอย่าง

ถูกต้องตามศักยภาพ 

 

 

 

 

เชิงสังคม 

   หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีการข้ึนระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เป็นที่ประจักษ์ 

 

 

 

 



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น

ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ

กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ

ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 

การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง

ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ

แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้

ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้

ด าเนินงานตามภารกิจ 

 

เชิงปริมาณ 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ได้ท าการ

ปรับปรุงใหม่เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  จ านวนนักศึกษาไม่ตรงตามเป้าเนื่องมาจาก

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษา และสถานการณ์ 

COVID-19 ทีส่่งผลต่อความยากล าบากในการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร  

 

 

เชิงสังคม 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เปิดใช้

เป็นปีแรก ถูกปรับปรุงให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความก้าวทางวิชาการ ตรง

ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล

กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ

หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก

ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  

โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 

4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 

 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา

จากนวน นศ.ที่เพ่ิมขึ้น) 

 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ

หลักสูตร 

 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้

เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 

 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 

4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

    มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ปี ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาท่ี

เข้ามาใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการเรียนการ

สอน มีการจัดหาหนังสือใหม่ ๆ เข้าห้องสมุดสาขาวิชาคณิตศาสตร์

และสถิติ เพ่ือไว้ใช้ในการเรียนการสอนให้เพียงพอ และมีการเก็บ

ดูแลรักษาอย่างเป็นอย่างดี มีการจัดการงบประมาณเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 

 

ผลผลิต 



 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 

 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 

 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ

หลักสูตร   

   การรับนักศึกษา จ านวน 30 คน ไม่เป็นไปตามแผนในระดับ

หลักสูตร และนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานที่

เหมาะสม สร้างความเชื่อม่ัน ความสู้งาน ความมีน้ าใจ และอดทน 

มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร 4.63 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 

4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ

หลักสูตร 

        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 

4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 

การพัฒนากระบวนการผลิต 

1.หลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วม

ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร ในปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่

ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเปิดใช้เป็นปีแรกในปี 

พ.ศ. 2563 

2. มีปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนระดับ

หลักสูตร 

3. สร้างอัตลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  

4. มีการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว และไม่สูญเสียต่อระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพ่ือรับมือ



 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน

เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ

พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง

วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 

 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ

ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 

- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 

เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ

แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

กับสถานการณ์ COVID-19 

 

การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   

1.ได้จัดเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาที่จ าเป็นต่อบุคลากรสาย

วิชาการ โดยให้ท าผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย เพ่ือขอ

ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  

2. การท างาน มีส่วนร่วม พูดคุย ปรึกษา และมีการเสนอแนะ

ข่าวสาร ที่เอ้ืออ านวยให้คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

 - ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 

เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 

การค้นหา การประมวลผล 

- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ

ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 

- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  

หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง

 



ข้อมูล 

- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล

ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้

คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร

และกระบวนการท างาน เพื่อให้

ได้มาซึ่งผลผลิตตาม

วัตถุประสงค์  การจัดการ

ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี

กระบวนการท างานที่ประหยัด

ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 

ประสิทธิภาพการผลิต  และ

การประหยัด พิจารณาจากผล

การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน

ที่ใช้ไป 

 

เชิงปริมาณ 

   จากจุดคุ้มทุนที่ต้องมีนักศึกษาอย่างน้อย 11 คน พบว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 

2564 พบว่า มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 19 คนซึ่งมากกว่าจุดคุ้มทุนเล็กน้อย 

 

 

 

 

 

 

เชิงสังคม 

   หลักสูตร สนับสนุนการประหยัดทรัพยากร แต่ยังคงการท างานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากด าเนินการพบว่า

ในปีการศึกษา 2563 พบว่ามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับดี (3.65 คะแนน) 



 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

2.มิติประสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย

เปรียบเทียบผลในการจัด

การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย

พิจารณาจากองค์ประกอบใน

การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ

เรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน และนักศึกษา 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

     การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ทั้งคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ

นักศึกษา ผ่านการประเมินตนเองทุกองค์ประกอบ 

 

 

 

เชิงสังคม 

     ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ในด้านความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

มาก (4.46 คะแนน) ข้อมูลวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  (จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 6 คน) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน 

ผลรวมคะแนน ค่าเฉลี่ย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 28.40 4.73 

2. ความรู้ 25.25 4.21 

3. ทักษะทางปัญญา 24.33 4.06 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 27.75 4.63 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

27.00 4.50 

รวมทั้ง 5 ด้าน 26.76 4.46 
 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น

ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ

กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ

ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 

การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง

ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ

แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้

ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้

ด าเนินงานตามภารกิจ 

 

เชิงปริมาณ 

     จ านวนนักศึกษาที่ลดลง ส่งผลต่อการได้รับงบประมาณในการพัฒนาในอนาคต  

 

 

 

 

 

 

เชิงสังคม 

     กิจกรรมที่ด าเนินการในหลักสูตรเกิดการขาดช่วง ขาดงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีผลต่อ

การสอน วิจัย บริการวิชาการ รวมทั้งสถานการณ์ COVID 19 ที่ส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรม

บางอย่างไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล

กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ

หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก

ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  

โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 

4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 

 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา

จากนวน นศ.ที่เพ่ิมขึ้น) 

 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ

หลักสูตร 

 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้

เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 

 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 

4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 

เชิงปริมาณ 

    หลักสูตรมีนโยบายในการประหยัดวัสดุ โดยเฉพาะการลดใช้

กระดาษ รวมทั้งมีนโยบายในการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน

การสอน เพื่อลดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ รวมทั้งใช้ระบบ

สารสนเทศมามีบทบาทในการบริหารงานหลักสูตรมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

เชิงสังคม 

     หลักสูตรมีเครือข่ายเพ่ือจะเริ่มพัฒนาการจัดสหกิจศึกษากับ

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ 

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 10 และเทศบาลนครนครสวรรค์ 



 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 

 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 

 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ

หลักสูตร   

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 

4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ

หลักสูตร 

        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 

4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 

 



 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน

เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ

พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง

วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 

 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ

ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 

- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 

เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ

แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

 - ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 

เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน เช่น 

การค้นหา การประมวลผล 

- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ

ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 

- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  

หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง

 



ข้อมูล 

- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล

ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้

คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล  

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร

และกระบวนการท างาน เพื่อให้

ได้มาซึ่งผลผลิตตาม

วัตถุประสงค์  การจัดการ

ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี

กระบวนการท างานที่ประหยัด

ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 

ประสิทธิภาพการผลิต  และ

การประหยัด พิจารณาจากผล

การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน

ที่ใช้ไป 

 

เชิงปริมาณ 

- มีสิ่งสนับสนุนเพียงพอเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 3.5  

ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5.00 

 

เชิงสังคม 

- นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้

จริง น าความรู้ที่ได้ออกไปบริการวิชาการในชุมชนและมหาวิทยาลัย  

- ในห้องสมุดของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติมีหนังสือที่เพียงพอต่อนักศึกษา 

- มีผลการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 

และพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในทุก ๆ ด้าน 

 



 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

2.มิติประสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย

เปรียบเทียบผลในการจัด

การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย

พิจารณาจากองค์ประกอบใน

การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ

เรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 

    มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี และมีการปรับปรุงทุกรายวิชาทันสมัย มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ทุก

รายวิชา(มคอ.3และมคอ.4) ที่เปิดสอน นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินเป็นไปตามหลักวิชาการอย่าง

ถูกต้องตามศักยภาพ 

 

เชิงสังคม 

    หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีการข้ึนระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เป็นที่ประจักษ์ 

 

 

 

 

 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งท่ี

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น

ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ

กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ

ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 

การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง

ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ

แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้

ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้

ด าเนินงานตามภารกิจ 

 

เชิงปริมาณ 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563)  เนื่องจากหลักสูตรได้ปรับปรุงใหม่จึงท าให้ไม่มีนักศึกษาเข้าใหม่ในปี 2563 เนื่องมาจาก

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษา และสถานการณ์ 

COVID-19 ที่ส่งผลต่อความยากล าบากในการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 

เชิงสังคม 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563) เปิดใช้เป็นปีแรก ถูกปรับปรุงให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความก้าวทาง

วิชาการ ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล

กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ

หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก

ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  

โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 

4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 

 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา

จากนวน นศ.ที่เพ่ิมขึ้น) 

 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ

หลักสูตร 

 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้

เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 

 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 

4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

    มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ปี ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาท่ี

เข้ามาใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการ

สอน  มีการจัดหาหนังสือใหม่ ๆ เข้าห้องสมุดสาขาวิชา

คณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือไว้ใช้ในการเรียนการสอนให้เพียงพอ 

และมีการเก็บดูแลรักษาอย่างเป็นอย่างดี 

 



 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 

 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 

 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ

หลักสูตร   

 

ผลผลิต 

   การรับนักศึกษา จ านวน 30 คน ไม่เป็นไปตามแผนในระดับ

หลักสูตร และนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานที่

เหมาะสมกับสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล สร้างความเชื่อมั่น 

ความสู้งาน ความมีน้ าใจ และอดทน มีระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 4.69 จาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 

4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ

หลักสูตร 

        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ

การพัฒนากระบวนการผลิต 

1.หลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วม

ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร ในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่

ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเปิดใช้เป็นปีแรกในปี 

พ.ศ. 2563 

2. มีปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนระดับ

หลักสูตร 

3. สร้างอัตลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  



สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 

4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 

 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน

เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ

พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง

วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 

 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ

ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 

- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 

เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ

แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

4. มีการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว และไม่สูญเสียต่อระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพ่ือรับมือ

กับสถานการณ์ COVID-19 

การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   

1.ได้จัดเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาที่จ าเป็นต่อบุคลากรสาย

วิชาการ โดยให้ท าผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย เพ่ือขอ

ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  

2. การท างาน มีส่วนร่วม พูดคุย ปรึกษา และมีการเสนอแนะ

ข่าวสาร ที่เอ้ืออ านวยให้คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

 - ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 

เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 

การค้นหา การประมวลผล 

- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ

 



ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 

- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  

หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง

ข้อมูล 

- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล

ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้

คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร

และกระบวนการท างาน เพื่อให้

ได้มาซึ่งผลผลิตตาม

วัตถุประสงค์  การจัดการ

ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี

กระบวนการท างานที่ประหยัด

ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 

ประสิทธิภาพการผลิต  และ

การประหยัด พิจารณาจากผล

การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน

ที่ใช้ไป 

 

เชิงปริมาณ 

- การจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562)   ส าหรับปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 17 คน (ชั้นปีที่ 1 จ านวน 5 คน และชั้น
ปีที่ 2 จ านวน 12 คน) ส าหรับการที่ใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนนั้น ใช้อาคาร 12 ณ 
ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ซึ่งมีห้องปฏิบัติกการ และการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ
สนับสนุนการเรียนที่เหมาะสม  

 

เชิงสังคม 

หลักสูตรมีการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติในรูปแบบกลุ่ม ท าให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่าง

คุ้มค่าและประหยัด รวมถึงก่อให้เกิดทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอน 

 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

2.มิติประสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย

เปรียบเทียบผลในการจัด

การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย

พิจารณาจากองค์ประกอบใน

การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ

เรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 

      การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ทั้งคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ

นักศึกษา ผ่านการประเมินตนเองทุกองค์ประกอบ ได้ผลค่าคะแนนการประเมินปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 

3.46 หลักสูตรได้ทราบแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

เชิงสังคม 

      ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ในด้านความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ในปีการศึกษา 2563  มีผล

การประเมินอยู่ในระดับดีมาก หลักสูตร ได้วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า  

โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจและการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า แนวโน้มการ

มีงานท าของบัณฑิต สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้แต่ขึ้นอยู่กับโอกาสและช่วงเวลาในการเปิดรับสมัคร

งาน  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งท่ีเกิดขึ้น

ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ

กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ

ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 

การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง

ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ

แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้

ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้

ด าเนินงานตามภารกิจ 

 

เชิงปริมาณ 

           -จ านวนโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามข้อก าหนดคุรุสภาการจัดกับงบประมาณที่ใช้

จริงไม่สอดคล้องเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID 19

จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

 

 

 

เชิงสังคม 

      การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ส่งผลต่อการจัดการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ ส่งผล

ต่อการใช้งบประมาณ และกิจกรรมของโครงการที่จัดให้นักศึกษา 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล

กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ

หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก

ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  

โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 

4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 

 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา

จากนวน นศ.ที่เพ่ิมขึ้น) 

 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ

หลักสูตร 

 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้

เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 

 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 

4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 

เชิงปริมาณ 

   งบประมาณ 

         ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีจ านวนนักศึกษา 12 คน ส่วน

ปีการศึกษา 2564 มีจ านวนนักศึกษา 5 คน จ านวนนักศึกษาไม่

เป็นไปตาม มคอ.2  หลักสูตรจัดสรรงบประมาณพอเพียงต่อการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร สามารถควบคุมการใช้ทรัพยากร

จ าพวกวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผล  

 

  ผลผลิต 

      -หลักสูตรยังไม่สามารรับนักศึกษาในหลักสูตรจ านวน 30 คน 

ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 2 และหลักสูตรได้หาแนวทางในการ

แก้ไขปัญหา เช่น การพัฒนานักศึกษาให้ศักยภาพที่สูงเพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์สร้างผลงานเชิงประจักษ์ เป็นต้น 

     - ส าหรับปีการศึกษา 2563 ร้อยละการ drop out เป็น 0 

     -ผลความพึงพอใจต่อใช้บัณฑิตเพ่ิมมากข้ึน โดยมีผลความพึง

พอใจต่อผู้บัณฑิต 4.82 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับคุณภาพดี



 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 

 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 

 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ

หลักสูตร 

 

 

   

มาก 

  

เชิงสังคม 

      หลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นช่องทางในการสร้าง

ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาได้หลายแห่ง

ภายในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 

 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 

4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ

หลักสูตร 

        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

การพัฒนากระบวนการผลิต 

    หลักสูตรสนับสนุนให้บุคลากรในหลักสูตรได้พัฒนาความรู้ที่

ทันสมัย เช่น การเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาในศาสตร์ความ

เฉพาะ โครงการการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการของนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงโครงการต่างๆทั้งในรูปแบบ

ออนไลน์และ onsite 

การเรียนรู้และพัฒนาความรู้ 

  หลักส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้มีการ



        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 

4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 

 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน

เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ

พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง

วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 

 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ

ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 

- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 

เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ

แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

 

 

 

 

พัฒนาและฝึกอบรมทักษะต่างๆอย่างต่อเนื่อง  มีระบบข้อมูลและ

สารสนเทศที่เข้าถึงง่าย เช่น กลุ่มไลน์   เฟสบุ๊ค   รวมถึงการใช้

ระบบการส่งเอกสาร e-office  ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

 - ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 

เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 

การค้นหา การประมวลผล 

- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ

ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 

- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  

หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง

ข้อมูล 

- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล

ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้

คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

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

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนการประเมิน 4.15 
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5.00 
 
เชิงสังคม 
- มหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่หลักสูตรผ่านสาขาวิชาและหลักสูตร โดยมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 - หลักสูตรมีการประชุม/ติดตาม/ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
ตรวจสอบถึงความคุ้มค่าของการใช้งาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดท าแผนความต้องการที่พอเพีย ง
เหมาะสมต่อไป 
- ในส่วนที่ทรัพยากรเครื่องมือไม่เพียงพอ หลักสูตรได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณของการศึกษาดูงาน
ออกเป็นโครงการย่อยอีก 2 โครงการ เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ได้ไปดูเครื่องมือทางเคมีชั้นสูง (ซางในปี
การศึกษา 2563 ได้จัดการศึกษาดูงานแบบออนไลน์) ท าให้ได้มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในสิ่งที่เรียนมาแต่
หลักสูตรไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีขั้นสูงให้เข้ากับสถานที่ต่างๆที่ได้น านักศึกษาไปศึกษาดูงานเพ่ิมเติม 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิติประสิทธิผล 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
- หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ตามหัวข้อ
การประเมินทักษะทั้ง 5 ด้าน 
 
 
เชิงสังคม 
- หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งในกลุ่มวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
และภาคทฤษฎีที่ควบคู่กับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้การก าหนดแนวทางการประเมินผลนั้นจะได้รับข้อมูลจากทั้ง
อาจารย์ผู้สอนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบัณฑิตในทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้องวิธีการวัด
และเครื่องมือวัดการประเมินผลในประเด็นหลัก 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งจากผลการประเมิณ
โดยภาพรวมผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ซึ่งได้
รายงานผลการจัดท าทวนสอบฯในรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
และคณะกรรมการหลักสูตรได้รับทราบผลการจัดท าทวนสอบแล้วในการประชุมประจ าหลักสูตร  ซึ่ง
คณะกรรมการได้ประชุมตรวจสอบผลการทวนสอบแล้วจึงมีมติสรุปผลว่าส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรนี้ประจ าปีการศึกษา 2563 มีความเหมาะสมในด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และ
วิธีการประเมินผล รวมการใช้เครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสม และมีการจัดท าทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่
ค่อนข้างให้ผลการทวนสอบที่สอดคล้องกับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตเคม ี
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3.มิติผลกระทบ 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 มีค่าร้อยละ 87.50 
 
 
เชิงสังคม 
- ผลกระทบส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับหลักสูตรที่ท าให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีค่าลดลงในทุกปี 
ได้แก่ ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาด้านการเปลี่ยนสถานที่การเรียน ปัญหาด้านการเงิน และ
ปัญหาด้านสุขภาพ 
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4. มิติโอกาสการแข่งขัน 
 
และความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
ภาวะการมีงานท า 

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

เชิงปริมาณ 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตโดยรวมทั้ง 5 ด้าน เฉลี่ยเท่ากับ 
4.29 จากคะแนนเต็ม 5 
- ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งาน 100% ท าเทียบเป็น 5 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 
 
 
เชิงสังคม 
หลักสูตรมีการเตรียมพร้อมให้สามารถแข่งขันได้   
- มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้เกิดความ
ประหยัด นอกจากจากนี้ในอาจารย์ในสาขาส่วนใหญ่มีเงินทุนจาก
งานวิจัยจึงใช้งบประมาณท าวิจัยของตัวเองให้แก่นักศึกษาใน
รายวิชาโครงงานวิจัยอีกด้วย 
- หลักสูตรมีการสร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการ
ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายโดยการออกให้บริการวิชาการแก่โรงเรียน
ในเขตบริการ เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะใน
ด้านเคมี ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาศท าการทดลองและเข้าถึง
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  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
 
 

- หลักสูตรมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยให้มี
เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบันและเพ่ิมวิชาใหม่ๆที่ทันต่อ
สภาวการณ์โลกและตลาดแรงงาน พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตรให้มีการเรียนรู้ เป็นล าดับ เพ่ือลดการออกระหว่าง
การศึกษา 
- หลักสูตรมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมทักษะทาง
วิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการส่งผลงานขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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 - ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน 4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

1. มิติประสิทธิภาพ วิ เค ร า ะห์ ค ว าม เห ม าะ ส ม
สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน เพ่ือให้
ไ ด้ ม า ซึ่ ง ผ ล ผ ลิ ต ต า ม
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัด
ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต และการ
ประหยัด พิจารณาจากผลการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
เปรียบเทียบกับต้นทุนที่ใช้ไป 
 

เชิงปริมาณ 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้รับการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นครุภัณฑ์เพ่ิมเติม และมี

ผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. หลักสูตรได้รับการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นครุภัณฑ์เพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) เครื่องวัดก๊าซ จ านวน 2 เครื่อง 
(2) เครื่องวัดปริมาณเสียง จ านวน 3 เครื่อง 
(3) เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมชนิดติดตัวบุคคล จ านวน 2 เครื่อง 
(4) เครื่องวัดความสั่นสะเทือน จ านวน 1 เครื่อง 
(5) เครื่องวัดดัชนีความร้อนในสภาพแวดล้อม (WBGT Heat) จ านวน 2 เครื่อง 
(6) เครื่องวัดแสง จ านวน 2 เครื่อง 
(7) แบตเตอรี่เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ จ านวน 2 อัน 
(8) เครื่องวัดความเร็วลม จ านวน 1 เครื่อง 
(9) ชุด lock out tag out จ านวน 1 ชุด 

3. หลักสูตรได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 680,000 บาท        
ในโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  

4. ด าเนินย้ายห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากห้อง 823 เป็น ห้อง 834 เพ่ือ
รองรับการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. หลักสูตรด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน พบว่า มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ย 4.45 และ 4.47 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 5.00 
 
เชิงสังคม 
- การบริการวิชาการทางสังคม มีการน ากระบวนการบริการวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 

(1) รายวิชา 4281101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นมูลฐาน โดยให้นักศึกษาลงพ้ืนที่ชุมชน
ใกล้เคียง ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ น าผลข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์พร้อมทั้ง
คืนข้อมูลให้กับชุมชน ซึ่งท าให้เกิดการบูรณาการความรู้ในชั้นเรียนกับการลงมือปฏิบัติจริง  

(2) รายวิชา 4282601 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
จัดท าคู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมอบให้ผู้น าชุมชน  

(3) รายวิชา 4282201 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดท าคลิป การสร้าง
จิตส านึกความปลอดภัยในการท างาน ส่งมอบให้กับศูนย์ความปลอดภัยในการท างาน พ้ืนที่ 6 เพ่ือน าไป
เผยแพร่กับสถานประกอบการในพ้ืนที่ 

(4) รายวิชา 4272301 อนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพ้ืนที่และเสนอแนะและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
เรื่องเสียงรบกวนภายในชุมชนตลาดนัดวัดมณีวงศ์ 
- การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ในกระบวนการเรียนการสอน
ในรายวิชา 4281102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ได้เพ่ิมเนื้อหาในการเรียนการสอนใน
รายวิชา เรื่องการสร้างดุลยภาพของร่างกายตามหลักกายวิภาคและสรีรวิทยาตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา  

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2. มิติประสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย
เป รี ย บ เที ยบ ผ ล ใน ก ารจั ด
การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง
เป็ น ไป ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบใน
การป ระกั น คุณ ภ าพ ระดั บ
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. หลักสูตรมีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้  
(1) อาจารย์ผู้สอนทบทวนค าอธิบายรายวิชา และมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum 

Mapping) ในรายวิชาที่รับผิดชอบในปีการศึกษา 2563 ผลการด าเนินการพบว่า ค าอธิบายรายวิชา และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในรายวิชาเฉพาะในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
พ.ศ. 2563 จ านวน 9 รายวิชา ยังคงเดิม 

(2) อาจารย์ผู้สอนทบทวนการปรับปรุงสาระของรายวิชา (เนื้อหา/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน) 
โดยใช้ข้อมูลจากการรายงาน มคอ.5 มคอ.7 ผลการประเมินโดยผู้เรียน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของปีการศึกษา 2562 ผลการด าเนินการพบว่า หลักสูตรได้ปรับปรุงสาระของรายวิชา โดยการเพ่ิ ม
หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหา จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ รายวิชา 4281101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้น
มูลฐาน เพ่ิมเติมกิจกรรม Walk through survey รายวิชา 4271301 การสาธารณสุขขั้นน า เพ่ิมเติม
เนื้อหา การป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติการณ์ใหม่ และรายวิชา 4281102 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนุษย์ เพิ่มเติมเนื้อหา กายวิภาคของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับ
ระบบการหายใจ 

2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน ผลการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา 2563 มีดังนี้ 

(1) หลักสูตรได้ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน โดยสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทุกรายวิชา 

(2) ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา พบว่า รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีผลการประเมิน
คุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คะแนนอยู่ในช่วง 4.68 -4.98 จากคะแนนเต็ม 5) ความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อทักษะการสอนของอาจารย์ทั้ง 5 ด้าน ในปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
คะแนน ระดับดีมาก 

3. การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 พบว่า รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร จ านวนทั้งหมด 31 รายวิชา ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่มี
รายละเอียดสอดคล้องกับ มคอ.2 และด าเนินการจัดส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดทุกรายวิชา 

4. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า ทุกรายวิชา
เฉพาะที่เปิดสอนในหลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีการก าหนดน้ าหนักคะแนนและเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน 

5. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรได้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) จ านวน 9 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 29.03 ของรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอน 

6. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.
7) ผลการด าเนินงาน พบว่า อาจารย์ผู้สอนได้จัดส่ง มคอ.5 ตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจากผลการ
พิจารณาความสอดคล้องระหว่าง มคอ.5 กับ มคอ.3 ทุกรายวิชา (31 รายวิชา) มีความถูกต้องสมบูรณ์และ
สอดคล้องกัน และหลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ผ่านคณะกรรมการ
ประจ าคณะและไปยังมหาวิทยาลัย 

 
เชิงสังคม 

หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีการขึ้นระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เป็นที่ประจักษ์ 
 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3. มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ทั้ งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติ อ่ืน  หรือการ
ด าเนินงานหน่วยงานอ่ืน ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้
ยังต้องค านึ งถึงผลกระทบในกรณีที่ ไม่ ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ในแต่ละปีการศึกษา (จ านวนจริง) 

ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ ชั้นปีที่ 3 
ร้อย
ละ 

ชั้นปีที่ 4 
ร้อย
ละ 

2562 32 31 96.88 31 100.00 - - - - 

2563 19 19 100.00 - - - - - - 
 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปีการศึกษา 2563 เท่ากับร้อยละ 100 ไม่พบนักศึกษาออกกลางคัน 
 
เชิงสังคม 
ในปีการศึกษา 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนจากนักศึกษา หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึง
พอใจต่อระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาทั้งหมด 50 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
จ านวน 19 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 31 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการข้อร้องเรียนเท่ากับ 4.50 
อยู่ในระดับมาก 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

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

 4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 

เชิงปริมาณ 
1. มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับจ านวน

นักศึกษาที่เข้ามาใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
เรียนการสอน มีการจัดท าสรรหาครุภัณฑ์ให้นักศึกษาเพ่ือไว้ใช้ใน
การเรียนการสอนให้เพียงพอตามมาตรฐานที่ก าหนดและปฏิบัติ   
ได้จริง มีการเก็บดูแลรักษาครุภัณฑ์ได้เป็นอย่างด ี

2. จ านวนการรับนักศึกษา 19 คน ลดลงจากปีการศึกษา 
2562 จ านวน 12 คน 

3. ไม่พบนักศึกษาออกกลางคัน  
เชิงสังคม 

1. การพัฒนากระบวนการผลิต 
(1)หลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชา โดยเชิญผู้แทนองค์กร

วิชาชีพ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ใช้บัณฑิต มาร่วมด าเนินการ
พัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร  

(2) มีปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน
ระดับหลักสูตร 

(3) สร้างอัตลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  
(4) มีปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้

มีความสะดวก รวดเร็ว และไม่สูญเสียต่อระดับมหาวิทยาลัย 
2. การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการ และ วิชาชีพ การ



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
 

4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 

1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 

2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 

- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความ
ซ้ าซ้อนกัน เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน  เมื่ อมีการแก้ ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงอาจแก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนด
มาตรฐาน เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพ่ือความสะดวกในการใช้
งาน เช่น การค้นหา การประมวลผล 

สนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การจัดท าผลงานเพ่ือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ และด้าน
ทักษะการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีความ
ทันสมัย รวมทั้ งมีการกระตุ้น ให้อาจารย์  ประจ าหลักสูตร
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ  

(2) มีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้
ง่าย มีการจัดการฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดี และ
เตรียมแผนส ารองเพ่ือเตรียมระบบข้อมูลไม่ให้สูญหาย 

(3) มีการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ไว้เป็นหมวดหมู่ 
(4) การท างาน มีส่วนร่วม พูดคุย ปรึกษา และมีการ

เสนอแนะข่าวสาร ที่เอ้ืออ านวยให้คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่
เสมอ 



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษา

ความปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยน

โปรแกรมที่ใช้  หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้อง
มีการกระทบถึงข้อมูล 

- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้
งานข้อมูลร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุ
อุปกรณ ์

3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่ เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

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

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจของต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 
และ 4.43 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 5.00 
 
 
เชิงสังคม 
- มีการน ากระบวนการบริการวิชาการทางสังคม มีการน ากระบวนการบริการวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งในรายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ได้มี
การจัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม โดยให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมบริการวิชาในรูปแบบของโครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพให้แก่ชุมชนพ้ืนที่ต าบลหัวดง 
อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ และวิชาสัมมนาสาธารณสุข ได้มีการจัดโครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมบริการวิชาในรูปแบบของการ
สัมนาวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพให้แก่ชุมชนในต าบลย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2. มิติประสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

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

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

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

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

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 62.50 ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 91.94  
 
เชิงสังคม 
ใน ปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินการใช้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563)   

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

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

 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ปี ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาที่เข้ามา
ใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน  มี
การจัดท าสรรหาครุภัณฑ์ให้นักศึกษาเพ่ือไว้ใช้ในการเรียนการสอน
ให้เพียงพอและปฏิบัติได้จริง มีการเก็บดูแลรักษาครุภัณฑ์ได้เป็น
อย่างดี 
 
 
ผลผลิต 
1) จ านวนนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2563 จ านวน 52 คน 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 3 คน โดยจ านวนนักศึกษารับเข้า ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 49 คน 
2) ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลการออก
กลางคันของนักศึกษา ปรากฎผลดังนี้ สรุปผลอัตราการออก
กลางคันของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมมีนักศึกษา



ออกกลางคันทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.35 ของนักศึกษา
ทั้งหมด เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มากที่สุด จ านวน 8 คน จากการ
เปรียบเทียบ พบว่า จ านวนนักศึกษาออกกลางคันในปีการศึกษา 
2563 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 คน (โดยปี
การศึกษา 2562 มีนักศึกษาออกกลางคัน 13 คน คิดเป็นร้อยะ 
5.53 ของนักศึกษาทั้งหมด) จากการติดตามสอบถามนักศึกษา 
พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของนักศึกษาที่ออกกลางคัน คือ การพ้น
สภาพการศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) และลาออก ของนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 และ 4 
3) ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลความพึงพอใจของบัณฑิตและ
ผู้ใช้บัณฑิตในระดับหลักสูตร โดยมีผลการประเมินเท่ากับ 4.09 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 

การพัฒนากระบวนการผลิต 
1) หลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชา โดยเชิญผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต มาร่วมด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร  
2) มีปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร 
3) สร้างอัตลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  
4) มีปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และไม่สูญเสียต่อระดับมหาวิทยาลัย 
การเรียนรู้และพัฒนาความรู้   



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

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการ และ วิชาชีพ การสนับสนุนให้
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การจัดท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่ง
ทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ และด้านทักษะ
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย 
รวมทั้งมีการกระตุ้นให้อาจารย์ ประจ าหลักสูตรสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการ  
2) มีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีการ
จัดการฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดี และเตรียมแผน
ส ารองเพ่ือเตรียมระบบข้อมูลไม่ให้สูญหาย 
3) มีการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ไว้เป็นหมวดหมู่ 
4) การท างาน มีส่วนร่วม พูดคุย ปรึกษา และมีการเสนอแนะ
ข่าวสาร ที่เอ้ืออ านวยให้คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

 - ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 
เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 

 



- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีมลัติมีเดีย 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

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

เชิงปริมาณ 
 ในปีการศึกษา พ .ศ. 2563 หลักสูตรได้ด าเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยสนับสนุน
งบประมาณรายหัว ส าหรับผู้สอน ท่านละ 3,000 บาท และได้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามรายการที่
ปรากฏใน มคอ.2 จ านวน 7 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการสอนและวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่ง
หลักสูตรได้ใช้ทรัพยากรทางด้านอาคาร อุปกรณ์ส านักงาน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ร่วมกัน
ระหว่างหลักสูตรในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สามารถด าเนินงานการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง    
 เชิงสังคม 
  การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ในปีการศึกษา  2563 อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.06 
 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
2.มิติประสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัด
การศึกษาว่ามีความ
สอดคล้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร  
ได้แก่ หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน 
และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไก ปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ ดังนี้ 
 ในปีการศึกษา 2563 มีการทบทวนวิเคราะห์ มคอ.5 ในปีที่ผ่านมาพบว่าหลักสูตรได้มีการปรับปรุงแก้ไข
เนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 4311762 การผลิตวิดีโอดิจิทัล ควรมีการ
เพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการรูปแบบการสอนออนไลน์ หรือ การถ่ายทอดสด เพ่ือน าเนื้อหา หรือการขายสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น โดยมีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนที่ระบุอยู่ใน มคอ.3 ปีการศึกษา 
2563 แล้ว 
 จากการตรวจสอบและติดตามการส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ของหลักสูตรพบว่า 
ผู้สอนจัดส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 43 รายวิชา 
จากจ านวนทั้งหมด 43 รายวชิา คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนความถูกต้องของแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ 
มคอ.4) โดยเฉพาะการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 จ านวน 80 คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 การประเมินผู้เรียน ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการก ากับและติดตามผลการ
เรียนนักศึกษาในแต่ละรายวิชาว่าแต่รายวิชามีการประเมินประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมหรือไม่ หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาใน มคอ. 3 หรือไม่ ดังนี้ 
 1. รวบรวม มคอ. 3 ลงระบบของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง              
ใน มคอ. 2 
 3. กรณีถูกต้อง อนุมัติให้ท าการสอน / กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนให้ผู้สอนน ากับไปแก้ไข 
 4. ผู้สอนด าเนินการตาม มคอ. 3 
 5. ผู้สอนส่งเกรด และ มคอ. 5 



 6. พิจารณาการรายงานผลการประเมินใน มคอ. 5 เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการประเมินใน มคอ. 3 เทอม
ถัดไป 
 ผลการประเมินถูกต้อง / เหมาะสม 43 รายวิชา และไม่มีไม่เหมาะสม 
 
เชิงสังคม 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1. หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือร่วมกันก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่

เปิดสอนในภาคการศึกษา โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนตามคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยที่
สอดคล้องกับรายวิชานั้นๆ และผลประเมินการสอนของผู้สอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา และด าเนินการส่งภาระงานสอนไปยังคณะเพ่ือให้คณะส่งต่อไป
ยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อจัดท าตารางเรียนส าหรับนักศึกษา  

3. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา 
4. เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน

ตามกระบวนการก าหนดผู้สอน ส าหรับน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอนในปี
การศึกษา 2564 ต่อไป 

 
มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับ
หลักสูตร  ทั้งที่คาดหมาย
และไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่
เกิดข้ึนระหว่างและภายหลัง
การด าเนินการ ที่อาจกระทบ
ต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือ

เชิงปริมาณ 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
ที่

รับเข้า 
(1) 

จ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษาตาม

หลักสูตร 
(2) 

อัตราส าเร็จ
การศึกษาตาม

เกณฑ ์
[(2)/(1)]x100 

จ านวนที่
คงอยู่สิ้น

ปี
การศึกษา 

จ านวนที่
ออก

ระหว่าง
เรียนจน

ร้อยละ 
อัตราการคง

อยู ่
[(1)-



การด าเนินงานหน่วยงานอ่ืน  
ผลผลิตและผู้ที่เก่ียวข้องกับ
ผลผลิต ทั้งในและนอก
สถานที่ การวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึง
ผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบ
ทั้งทางด้านบวกและด้านลบ 
ในมิติท่ีสามารถแสดงในรูป
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึง
ผลกระทบในกรณีท่ีไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจ 
 

2561 2562 2563 

2561 
(3) 

สิ้นปี
การศึกษา 

2561 
(4) 

(4)/(1)]x100 

2558 36 13 - - 36.11 4 19 52.78 
2559 41 - 35 - 85.37 3 3 92.68 

2560 53 - - 20 - 27 6 37.74 

2561 32 - - - - 26 6 81.25 
2562 43 - - - - 40 3 93.02 

2563 64 - - - - 60 4 93.75 

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

 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2561 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 81.25 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2562 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 93.02 
  รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2563 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 93.75 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
- ปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 

           สภาพเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัว ย้ายสถานศึกษา และปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาคือ ผลการเรียนติด E ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 



 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 41 คน และได้
ตอบแบบส ารวจภาวะการมีงานท าแล้วทั้งหมด 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจมีงานท า
และประกอบอาชีพอิสระแล้วจ านวน 23 คน (ร้อยละ 56.10 คิดเป็น 2.80 คะแนน) ซึ่งได้งานท าตรงกับสาขา
ที่เรียนจ านวน 0 คน (ร้อยละ 0.00) ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 5 คน (ร้อยละ 12.20) ยังไม่มีงานท าจ านวน 
16 คน (ร้อยละ 39.02) 
 
การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจ านวน 10 คน (ร้อยละ 24.39) 
พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.34 คะแนน) โดยมีรายละเอียดของระดับพึงพอใจ
ในผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังนี้ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.64) ด้านความรู้ อยู่ใน
ระดับพึงพอมาก (4.20) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.42) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.48) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.41)  

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้
การดูแลของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของ
ภาครัฐ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มี
ผลกระทบในเชิงของหลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร 
คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการ
เตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 

เชิงปริมาณ 
 รายรับในภาพรวมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลง 
 อัตราการคงอยู่เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2562 
 
เชิงสังคม 
- การประเมินผลคุณ ภาพบัณ ฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้รับการ



 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา
จากจ านวน นศ.ที่เพิ่มขึ้น) 
 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ระดับหลักสูตร 
 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการ
ด าเนินงานให้เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 
 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 
4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 
 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 
 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับ
หลักสูตร 
 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนใน
ระดับหลักสูตร   
         4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยาย
ฐานกลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 
4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ

ประเมินจ านวน 10 คน (ร้อยละ 24.39) พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.34 คะแนน) โดยมีรายละเอียดของระดับพึง
พอใจในผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังนี้ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด (4.64) ด้านความรู้ อยู่ในระดับพึงพอมาก (4.20) ด้าน
ทั กษะทางปัญ ญ า อยู่ ใน ระดั บ พึ งพอ ใจมาก  (4 .42) ด้ านทั กษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด (4.48) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.41) 
 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดท าระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์  ดังนี้ 

   1.1 ก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านส่งแผนการอบรมพัฒนา
ประจ าปีการศึกษาโดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ ร้อยละ 100 เข้ารับการ
พัฒนาตนเอง 
   1.2 กรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแผนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตร 
   1.3 เสนอของบประมาณ เพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนาตามแผน 
   1.4 คณาจารย์เข้ารับการอบรมตามแผน 
   1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ประเมินและ
ติดตามจากรายงานการเข้าร่วมการอบรมตลอดจนการน ามาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ  

จากการประเมินติดตามการไปอบรมพัฒนาตนเองของคณาจารย์ 



เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสาย
สนับสนุนเน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซ่ึงสัมพันธ์ภาพที่ดี 
และมีจิตใจพร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้น
ความเป็นเลิศทางวิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่
ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการ
จัดการฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความ
ซ้ าซ้อนกัน เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงอาจแก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนด
มาตรฐาน เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพ่ือความสะดวกใน
การใช้งาน เช่น การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรม
ที่ใช้  หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการ
กระทบถึงข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งาน
ข้อมูลร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้

ปีการศึกษา 2563 พบว่า อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการอบรมพัฒนา
ครบทุกคน และสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรทั้งหมด ซึ่งในปี
การศึกษาที่ผ่านมา อาจารย์แต่ละคนได้รับเงินสนับสนุนจากคณะเพ่ิมขึ้น
เป็นคนละ 3,000 บาท แต่พบอุปสรรคในการไปอบรมพัฒนา เนื่องจาก
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยถูกวางกรอบให้เป็นไปตาม
ไตรมาส ท าให้ไม่ยืดหยุ่นในการเลือกไปอบรมพัฒนา บางครั้งมีหลักสูตรที่
เหมาะสมต่อการอบรมพัฒนาและตรงตามความต้องการของหลักสูตร แต่
ไม่สามารถไปได้เพราะไม่ตรงกับงวดเงินที่ตั้งไว้ อีกทั้งก าหนดการอบรม
ของบางหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ท าให้คาดการณ์เพ่ือ
ขอตั้งงบประมาณเป็นรายไตรมาสตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ยาก  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ทบทวนระบบและกลไกในการ
พัฒนาอาจารย์ที่ผ่านมา อาจารย์ได้ไปพัฒนาตนเองร้อยละ 100 โดยส่วนที่
เป็นอุปสรรคให้เกิดความไม่สะดวกคือกรอบการใช้เงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ที่ต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองล่วงหน้า จึงเห็นควรให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน ส ารวจข้อมูลการอบรม ประชุมวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับตนเองล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ และส่งแผนการอบรมพัฒนา
ตนเองตามปีงบประมาณ โดยส่งก่อนการตั้งงบประมาณของสาขา เพ่ือจะ
ได้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล 
 



คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร

และกระบวนการท างาน เพื่อให้

ได้มาซึ่งผลผลิตตาม

วัตถุประสงค์  การจัดการ

ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี

กระบวนการท างานที่ประหยัด

ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 

ประสิทธิภาพการผลิต  และ

การประหยัด พิจารณาจากผล

การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน

ที่ใช้ไป 

 

เชิงปริมาณ 

ในปี พ.ศ. 2563 หลักสูตรได้ด าเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยสนับสนุนงบประมาณรายหัว 

ส าหรับผู้สอน คนละ 4,000 บาท และได้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามรายการที่ปรากฏใน มคอ. 2 เพ่ือใช้

ส าหรับการสอนและวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา  

 

เชิงสังคม 

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในปี

การศึกษา  2563  

รายการประเมิน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที ่ เฉลี่ย 

ด้านสื่อ/อุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนใน
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 

3.23 4 4 3.74 

ด้านสื่อ/อุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน
ออนไลน ์

3 4 4.5 3.83 

ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน
ในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 

3.11 4.17 3.5 3.59 

ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน
ออนไลน ์

2.91 4.17 4 3.69 



ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับการเรียนการ
สอนในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 

3.27 4.33 4 3.87 

ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับการเรียนการ
สอนออนไลน ์

3.18 4.17 4 3.78 

ด้านห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 3.16 4 4 3.72 
ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 3.32 4.22 4.33 3.96 

ด้านอ่ืน ๆ 3.41 4 3.5 3.64 
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.18 4.12 3.98 3.76 

 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

2.มิติประสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย

เปรียบเทียบผลในการจัด

การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย

พิจารณาจากองค์ประกอบใน

การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ

เรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไก ปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา

ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ ดังนี้ 

จากการตรวจสอบและติดตามการส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ของหลักสูตร

พบว่า ผู้สอนจัดส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 

37 รายวิชา จากจ านวนทั้งหมด 37 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ  100 ส่วนความถูกต้องของแผนการเรียนรู้

รายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) โดยเฉพาะการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้

ใน มคอ. 2 จ านวน 37 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  

ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการก ากับและติดตามผลการเรียนนักศึกษาใน

แต่ละรายวิชาว่าแต่รายวิชามีการประเมินประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมหรือไม่ หรือการประเมินผลการ

เรียนรู้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาใน มคอ. 3 หรือไม่ ดังนี้ 

1. รวบรวม มคอ. 3 ลงระบบของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง              

ใน มคอ. 2 

3. กรณีถูกต้อง อนุมัติให้ท าการสอน / กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนให้ผู้สอนน ากับไปแก้ไข 

4. ผู้สอนด าเนินการตาม มคอ. 3 



5. ผู้สอนส่งเกรด และ มคอ. 5 

6. พิจารณาการรายงานผลการประเมินใน มคอ. 5 เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการประเมินใน มคอ. 3 

เทอมถัดไป 

ผลการประเมินถูกต้อง / เหมาะสม 37 รายวิชา  

เชิงสังคม 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือร่วมกันก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา

ที่เปิดสอนในภาคการศึกษา โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนตามคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ และ

งานวิจัยที่สอดคล้องกับรายวิชานั้น ๆ และผลประเมินการสอนของผู้สอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา และด าเนินการส่งภาระงานสอนไปยังคณะเพ่ือให้คณะส่ง

ต่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือจัดท าตารางเรียนส าหรับนักศึกษา  

3. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา 

4. เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน

ตามกระบวนการก าหนดผู้สอน ส าหรับน าผลการด าเนินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอนในปี

การศึกษา 2563 ต่อไป 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งท่ี

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น

ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ

กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ

ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 

การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง

ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ

แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้

ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้

ด าเนินงานตามภารกิจ 

 

เชิงปริมาณ 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  

 
 

อัตราการคงอยู่ = (จ านวนรับเข้า – จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม) x 100/ จ านวน
รับเข้า 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

ปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
สภาพเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัว ย้ายสถานศึกษา และปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาเอง 

 
การส าเร็จการศึกษา 



ปี
การศึกษา 

 จ านวนรับเข้า 
จ านวนส าเร็จการศึกษา จ าน วน ที่ ล าออก

และคัดออก 2561 2562 2563 

2558 29 5 9 - 9 
2559 18 - 10 1 1 

2560 30 - - 2 5 
2561 21 - - - 3 

2562 15 - - - 1 
2563 38 - - - 7 

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

2561 2562 2563 

17.24 55.56 6.67 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาคือ 1) นักศึกษาติด I ในรายวิชาโครงงาน  
และผลกระทบจากโรคระบาดโรคโควิด-19  

 
เชิงสังคม 

จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2563 จ านวน 11 คน และได้ตอบแบบส ารวจภาวะการมี
งานท าแล้วทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เพศชาย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 เป็นเพศหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09  
2. ท างานแล้ว 11 คน คิดเป็นร้อยละ 64.71  ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษาต่อ 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.29  ผู้ที่มีงานท าทั้งหมด 11 คน ท างานเป็นข้าราชการ /เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ของรัฐ 2 คน (ลูกจ้างเหมาบริการ tambon smart team, พนักงานจ้างเหมาบริการ) คิดเป็น



ร้อยละ 18.18 ท างานเป็นพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 7 คน (Web Content Officer, 
IT Officer, พนักงานคลังสินค้า, ครูผู้สอน, วิศวกรระบบ, ผู้ดูแลเพจเกม,พนักงาน) คิดเป็นร้อย
ละ 63.64 ด าเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 

บัณฑิตที่ท างานแล้ว ท างานห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ น้อยกว่า 350 
กิโลเมตร ทุกคน(จ านวน 11 คน) ท างานในพ้ืนที่ จังหวัดนครสวรรค์ 5 คน ชัยนาท 3 คน และ
กรุงเทพมหานคร 3 คน 

 
การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจ านวน 8 คน (ร้อย

ละ 72.73) พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.37 คะแนน) โดยมี
รายละเอียดของระดับพึงพอใจในผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.73) ด้านความรู้ อยู่ในระดับพึงพอมาก (4.22) ด้านทักษะทางปัญญา 
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.34) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.31) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.22)  

 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล

กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ

หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก

ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  

โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 

4.1 งบประมาณ โดยพิจารณาจาก 

 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร (พิจารณา

จากนวน นศ. ที่เพ่ิมขึน้) 

 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ

หลักสูตร 

 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้

เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 

 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 

4.2 ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 

เชิงปริมาณ 

รายรับในภาพรวมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากจ านวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน

จากการเปิดรับนักศึกษาเทียบโอน 

อัตราการคงอยู่ลดลงจากปีการศึกษา 2562 

 

เชิงสังคม 

       การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

      จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้รับ

การประเมินจ านวน 8 คน (ร้อยละ 72.73) พบว่า ผลการประเมิน

โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.37 คะแนน) โดยมีรายละเอียด

ของระดับพึงพอใจในผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.73) ด้านความรู้ อยู่ใน

ระดับพึงพอมาก (4.22) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับพึง

พอใจมาก (4.34) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.31) และด้านทักษะ



 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 

 2) รอ้ยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 

 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ

หลักสูตร   

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี อยู่ใน

ระดับพึงพอใจมาก (4.22) 

  

 

 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดท าระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์  ดังนี้ 

   1.1 ก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านส่งแผนการอบรม

พัฒนาประจ าปีการศึกษาโดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ ร้อยละ 100 

เข้ารับการพัฒนาตนเอง 

   1.2 กรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแผนให้

สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

   1.3 เสนอของบประมาณ เพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนา

ตามแผน 

1.4 คณาจารย์เข้ารับการอบรมตามแผน 

   1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่

ประเมินและติดตามจากรายงานการเข้าร่วมการอบรมตลอดจน

การน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน วิจัย และบริการ



วิชาการ  

จากการประเมินติดตามการไปอบรมพัฒนาตนเองของ

คณาจารย์ ปีการศึกษา 2563 พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก

ท่านได้รับเข้ารับการอบรมและพัฒนาครบทุกคน และสอดคล้อง

กับความต้องการของหลักสูตรทั้งหมด ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

อาจารย์แต่ละคนได้รับเงินสนับสนุนจากคณะฯ คนละ 4,000 

บาท ซึ่งไม่เพียงพอหากโครงการอบรมที่ต้องเสียค่าลงทะเบียน 

และยังพบอุปสรรคในการไปอบรมพัฒนา เนื่องจากสถานการณ์โค

วิด -19 ด้วย นอกจากนี้  การเบิ กจ่ ายเงินงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยท าให้มาสามารถเลือกไปอบรมพัฒนา บางครั้งมี

หลักสูตรที่ เหมาะสมต่อการอบรมพัฒนาและตรงตามความ

ต้องการของหลักสูตร แต่ไม่สามารถไปได้เพราะไม่ตรงกับงวดเงิน

ที่ ตั้ งไว้  อีกทั้ งก าหนดการอบรมของบางหน่ วยงานมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ท าให้คาดการณ์เพ่ือขอตั้งงบประมาณ

เป็นรายไตรมาสตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ยาก  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ทบทวนระบบและกลไก

ในการพัฒนาอาจารย์ที่ผ่านมา อาจารย์ได้ไปพัฒนาตนเองร้อยละ 

100 โดยส่วนที่เป็นอุปสรรคให้เกิดความไม่สะดวกคือกรอบการใช้

เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่ต้องมีการวางแผนการพัฒนา

ตนเองล่วงหน้า จึงเห็นควรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน 



ส ารวจข้อมูลการอบรม ประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

ล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ และส่งแผนการอบรมพัฒนาตนเองตาม

ปีงบประมาณ โดยส่งก่อนการตั้งงบประมาณของสาขา เพ่ือจะได้

สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล 

 

 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 

4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ

หลักสูตร 

        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ

 



สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 

4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 

 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน

เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ

พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง

วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 

 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ

ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 

- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 

เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ

แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

 - ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 

เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 

การค้นหา การประมวลผล 

- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ

 



ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 

- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้ 

หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง

ข้อมูล 

- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล

ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้

คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน  4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

สอดคล้องของการใช้ทรัพยากร

และกระบวนการท างาน เพื่อให้

ได้มาซึ่งผลผลิตตาม

วัตถุประสงค์  การจัดการ

ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งมี

กระบวนการท างานที่ประหยัด

ทรัพยากร ทั้งนี้มี 2 ด้าน ได้แก่ 

ประสิทธิภาพการผลิต  และ

การประหยัด พิจารณาจากผล

การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรเปรียบเทียบกับต้นทุน

ที่ใช้ไป 

 

เชิงปริมาณ 

- ในการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ส าหรับปีการศึกษา 2564 มี
นักศึกษารวมทั้งสิ้น 20 คน (ชั้นปีที่ 1 จ านวน 12 คน และชั้นปีที่ 2 จ านวน 8 คน รายงาน ณ 
วันที่ 6 กันยายน 2564) ส าหรับการที่ใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนนั้น จากประวัติการ
จัดการศึกษาปี 2563 นักศึกษาจ านวน 8 คน ได้ใช้ทรัพยากรที่อาคาร 12 ณ ศูนย์การศึกษา
ย่านมัทรี ซึ่งมีการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆสนับสนุนการเรียนที่เหมาะสม และการท า
ปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบการท าปฏิบัติการในลักษณะเป็นกลุ่ม (2-3 คน) รวมถึงมีการ
ค านวณปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมกับการท าปฏิบัติการ จึงมีความสอดคล้องเหมาะสม 

 

เชิงสังคม 

- จากการที่หลักสูตรออกแบบให้มีการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติในรูปแบบกลุ่มนี้ ท าให้สามารถ
เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รวมถึงก่อให้เกิดทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอน
ด้วยเช่นกัน 

 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

2.มิติประสิทธิผล วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของหลักสูตร โดย

เปรียบเทียบผลในการจัด

การศึกษาว่ามีความสอดคล้อง

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย

พิจารณาจากองค์ประกอบใน

การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร การ

เรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 

เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรใหม่ เปิดด าเนินการครั้งแรกในการศึกษา 

2563 ดังนั้นผลการด าเนินการในบางประเด็นก าลังอยู่ในขั้นที่ทางหลักสูตรก าลังติดตามข้อมูลเพ่ือน ามา

วิเคราะห์ ซึ่งขอรายงานในประเด็นเบื้องต้น ดังนี้ 

- หลักสูตรเปิดด าเนินการในปีการศึกษา 2563 (เปิดรบัสมัครในรอบการสมัครที่ 4 เนื่องจากต้อง
ด าเนินการตามกระบวนการเสนอหลักสูตร) ซึ่งมีนักศึกษาอยู่ในความดูแลจ านวน 8 คน และ
ส าหรับในปีการศึกษา 2564 รับสมัครนักศึกษาแรกเข้าได้จ านวน 14 คน ซึ่งพบว่ามีจ านวนเพิ่มขึ้น
จากปีแรก แต่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ระบุใน มคอ.2 ของหลักสูตร เนื่องจากมีปัจจัยหลายด้าน
ที่ส่งผลแต่ทางหลักสูตรก็มิได้นิ่งนอนใจและร่วมกันหาทางในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ก าหนดร่วมกันของมหาวิทยาลัย และในอนาคตหลักสูตรมีความคาดหวังว่าจะสามารถ
จัดการศึกษาให้นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลสามารถจบการศึกษาได้ตามเป้าหมายรวมถึงสามารถ
ผ่านการทดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งจะส่งผลให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

- ส าหรับผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น ได้ผลค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 3.22 ซึ่งท าให้หลักสูตรได้ทราบ
แนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

เชิงสังคม 

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรใหม่ที่จัดท าเพ่ือตอบสนองความต้องการ



ของสังคมในประเด็นที่เป็นการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะด้านทาง
วิทยาศาสตร์เคมี และเป็นการเปิดโอกาสให้ทางหลักสูตรสามารถเข้าถึงความต้องการของชุมชนที่
จะหาทางร่วมกันแก้ไขปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับบริการวิชาการ 
หรืองานวิจัยได้  

- จากการจัดการศึกษาท าให้หลักสูตรสามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนที่จะท าหน้าที่เป็นแหล่ง
ผลิตบัณฑิตร่วมในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการได้ 

 

  



มิต ิ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้น

ระหว่างและภายหลังการด าเนินการ ที่อาจ

กระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ

ด าเนินงานหน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ 

การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง

ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ

แสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้

ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้

ด าเนินงานตามภารกิจ 

 

เชิงปริมาณ 

   -จ านวนโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามข้อก าหนดคุรุสภาซึ่งในอดีตที่ผ่านมา การประมาณ

การณ์ในการจัดกับงบประมาณท่ีใช้จริงไม่สอดคล้องเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แต่

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการจัดท าระบบการควบคุมและจัดการในการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

   

 

 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 

4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงส่งผล

กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของ

หลักสูตรการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุก

ด้าน เช่น งบประมาณ การบริหาร คุณภาพของการด าเนินงาน เป็นต้น 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้  

โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 

4.1 งบประมาณ  โดยพิจารณาจาก 

 1) รายรับในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ระดับหลักสูตร(พิจารณา

จากนวน นศ.ที่เพ่ิมขึ้น) 

 2) มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับ

หลักสูตร 

 3) มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือปรับวิธีการด าเนินงานให้

เกิดความประหยัดระดับหลักสูตร 

 4) รายรับจากแหล่งอ่ืนๆ 

4.2  ผลผลิต โดยพิจารณาจาก 

เชิงปริมาณ 

   งบประมาณ 

         พบว่าส าหรับปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษา 8 คน 

ส่วนปีการศึกษา 2554 มีจ านวนนักศึกษา 12 คน (รายงานข้อมูล 

ณ วันที่ 6 กันยายน 2564) และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคระบาด ที่มีการก าหนดปิดสถานศึกษา จึงท าให้หลักสูตร

สามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรจ าพวกวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

ที่เป็นกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองได้  

 

  ผลผลิต 

      -ทางหลักสูตรยังไม่สามารรับนักศึกษาตามแผนในหลักสูตร

จ านวน 30 คน ได้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ แต่ทางหลักสูตร

ก าลังหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในจุดนี้ เช่น การพัฒนา

นักศึกษาให้ศักยภาพที่สูงเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างผลงาน

เชิงประจักษ์ เป็นต้น 

     - ส าหรับปีการศึกษา 2563 ร้อยละการ drop out เป็น 0  



 1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนในระดับหลักสูตร 

 2) ร้อยละของนักศึกษา Drop out ลดลงในระดับหลักสูตร 

 3) ผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมข้ึนในระดับ

หลักสูตร   

เชิงสังคม 

- หลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นช่องทางในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาได้หลาย
แห่งภายในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 

          4) สร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายเพ่ือโอกาสในการขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย 

4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 

        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ

หลักสูตร 

        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 

        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 

4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 

 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะท าจ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน

การพัฒนากระบวนการผลิต 

  ทาหลักสูตรได้รับการสนับสนุนให้บุคลากรในหลักสูตรได้พัฒนา

ความรู้ที่ทันสมัย เช่น การเข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาในศาสตร์

ความเฉพาะ อาทิ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี โครงการการจัดการเรียนรู้

เชิงบูรณาการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รวมถึงโครงการต่างๆทั้งในรูปแบบออนไลน์และ onsite  

 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้ 

  สาขาวิชาเคมีส่งเสริมให้บุคลากรสาบสนับสนุนได้มีการพัฒนา

และฝึกอบรมทักษะต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับสารเคมี 

การจัดท าระบบการทดสอบมาตรฐาน ISO 17025 การบริหาร

จัดการสารเคมีและของเสีย เป็นต้น ส าหรับระบบการจัดการข้อมูล



เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ

พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง

วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 

 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ

ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 

- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 

เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ

แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 

เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 

การค้นหา การประมวลผล 

- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ

ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 

- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  

หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง

ข้อมูล 

- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล

นั้น อยู่ในระหว่างกระบวนการด าเนินงาน 



ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้

คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน 4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
1.มิติประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม

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

เชิงปริมาณ 
ในปี พ.ศ. 2563 หลักสูตรได้ด าเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ

แผ่นดินในโครงการจัดหาวัสดุสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 136,000 บาท โดยจัดสรรให้อาจารย์
ผู้สอนของหลักสูตร จ านวน 17 คนๆ ละ 8,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 3 ไตรมาส ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดคิวการเบิกจ่ายโดยพิจารณาจากล าดับการเบิกจ่ายของปีก่อนหน้านี้  ส าหรับ
ปีงบประมาณนี้ ทางหลักสูตรไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ เนื่องจากทางหลักสูตร
ได้ร่วมมือกับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ศูนย์ย่านมัทรี   เมื่อปีการศึกษา 2563 ซึ่งทางหลักสูตรได้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตาม
รายการที่ปรากฏใน มคอ.2 ไว้บางส่วน เพ่ือใช้ส าหรับการสอนและวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ส่วน
งานวิจัยที่ต้องใช้เครื่องมือชั้นสูงบางรายการ ทางหลักสูตรได้ขอใช้จากเครือข่ายความร่วมมือของสถาบัน
ภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท าให้สามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 ทาง
หลักสูตรได้ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ในโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและ เครื่องมือให้ ได้
มาตรฐานสากลและเกิดการหารายได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ย่านมัทรี (อาคาร 12) และทางคณะได้ปรับปรุง
ห้องเรียน เช่น เปลี่ยนกระดานด าเป็นไวท์บอร์ด ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้น  
 
เชิงสังคม 

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ ในปีการศึกษา  2563  

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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(ค่าเฉลี่ยโดยรวม) 
นักศึกษา อาจารย ์

2560 3.75 4.38 
2561 3.77 4.17 

2562 3.66 3.63 

2563 (3.80/3.40) 3.60 (3.91/3.25) 3.58 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรท าการปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชา 2 รายวิชา คือ รายวิชา

ชีววิทยาเพ่ือการเอาชีวิตรอด (Biology for survival) และวิชาชีววิทยาส าหรับสาธารณสุขศาสตร์ 
(Biology for public health) โดยในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ได้ท าการเปิดสอนรายวิชาชีววิทยา
เพ่ือการเอาชีวิตรอด ที่ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระแล้วนั้น พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน มีค่าเท่ากับ 4.83 แปลผลอยู่ในระดับ ดีมาก ส่วนรายวิชาชีววิทยาส าหรับสาร
ธารณสุขศาสตร์ ที่ได้มีการปรับปรุงเนื้อสาระไปแล้วนั้น ยังไม่มีการเปิดสอนในปีการศึกษา 2563    

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ิมข้ึนอย่างมาก เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ ท าให้
ต้องท าการวิจัย ศึกษาค้นคว้า เก็บข้อมูล เพ่ือท าความเข้าใจโรค ตลอดจนการหาวิธีการป้องกันและรักษา 
ในการนี้ การตรวจหาผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งที่จะ
ช่วยให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและการรักษาโรคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ทาง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงมีความเห็นตรงกันว่าควรมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาที่เก่ียวข้อง
โดยการเพ่ิมเนื้อหาสาระเก่ียวกับโรคโควิค-19 ให้แก่นักศึกษา โดยมีรายวิชา ดังนี้ 

1. รายวิชาชีววิทยาโมเลกุล เป็นรายวิชาที่มีเนื้อสาระเกี่ยวกับเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลที่น ามาใช้ใน
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การศึกษาเกี่ยวกับสารพันธุกรรม (DNA และ RNA) และโปรตีน ในการนี้ ก าหนดให้เพ่ิมเนื้อสาระเกี่ยวกับ
การตรวจสอบหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคนิค real time RT-PCR และเทคนิคอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

2. รายวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน เป็นรายวิชาที่มีเนื้อสาระเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ในการนี้ 
ก าหนดให้ เพ่ิมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับระบบกลไกของร่างกายในการสร้างภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดี 
(Antibody; Ab) ต่อเชื้อโควิด-19 และการพัฒนาวัคซีนโรคโควิด-19 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 
และ มคอ.4) 15 วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาทั้ง 2 ภาคการศึกษา โดยให้มีการลงชื่อยืนยันการส่ง หากไม่
ด าเนินการส่งตามก าหนดระยะเวลา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะด าเนินการติดตามไปยังอาจารย์
ผู้สอน และมีการติดตามในการประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ในระดับหลักสูตร ได้มีการประชุมเพ่ือแจ้งก าหนดการการส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ให้อาจารย์ผู้สอนทราบ และให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการโดยก่อนจะส่งไปยังคณะให้ผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือทวนสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ใน มคอ.3 กับ มคอ.2 
ทั้งในส่วนของมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ค าอธิบายรายวิชา ของทุกรายวิชา อีกทั้ง
ยังตรวจสอบให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่ง
ไฟล์เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานและก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ทุกรายวิชาเพ่ือแจกนักศึกษาในการก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินนักศึกษาตามแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) นั้น เมื่อระยะเวลาผ่านไป
ประมาณครึ่งภาคการศึกษาหรือประมาณหลังสอบกลางภาคของนักศึกษาคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ด าเนินการก ากับติดตามโดยสุ่มเลือกนักศึกษาในหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน มาสอบถามในประเด็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
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ผู้สอน หากพบปัญหาก็จะประชุมเพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหานั้น   

ในส่วนของ การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนนั้นคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร ประชุมสรุปผลการก ากับกระบวนการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา เพ่ือพิจารณารายงาน
ผลการด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ของทุกรายวิชา ว่าเป็นไปตามแผนการเรียนรู้
รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) หรือไม่ และพิจารณาผลการประเมินกิจกรรมและโครงการที่สนับสนุน
กระบวนการเรียนการสอน ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพ่ือใช้ในการวางแผนการก ากับ
กระบวนการเรียนการสอน และก าหนดกิจกรรมและโครงการที่สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนในปี
การศึกษาถัดไป  ส่วนกรณีท่ีรายวิชามีหลายกลุ่มเรียน คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมใน
ตอนต้นภาคเรียนทั้งในภาคเรียนที่ 1 และ 2 เพ่ือก าหนดกระบวนการเรียนการสอน และเกณฑ์การวัด
ประเมินผล และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มเรียนทราบเพ่ือให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และใน
แต่ละกลุ่มจะใช้ข้อสอบปลายภาคชุดเดียวกันโดยให้ผู้สอนที่สอนในรายวิชานั้นออกข้อสอบร่วมกันและมี
กระบวนการคัดข้อสอบเพ่ือใช้ในการสอบปลายภาคของนักศึกษา  มีการจัดท า มคอ. 3 ครบทุกรายวิชา
ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2563 มีการท า มคอ.3 จ านวน 28 จาก 28 
รายวิชา ในภาคการศึกษาท่ี 2/2563 มีการท า มคอ.3 จ านวน 31 จาก 31 รายวิชา  

ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการก ากับและติดตามผลการเรียนนักศึกษาใน
แต่ละรายวิชาว่ามีการประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมหรือไม่ หรือการประเมินผลการเรียนรู้เหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหาใน มคอ. 3 หรือไม่ ดังนี้ 

1. รวบรวม มคอ. 3 ลงระบบของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ใน มคอ. 2 
3. กรณีถูกต้อง อนุมัติให้ท าการสอน / กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนให้ผู้สอนน ากลับไปแก้ไข 
4. ผู้สอนด าเนินการตาม มคอ. 3 
5. ผู้สอนส่งเกรด และ มคอ. 5 
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6. พิจารณาการรายงานผลการประเมินใน มคอ. 5 เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการประเมินใน มคอ. 3 เทอม

ถัดไป 
ประเมินถูกต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 / เหมาะสม 59 รายวิชา  

 
เชิงสังคม 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1. หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือร่วมกันก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา

ที่เปิดสอนในภาคการศึกษา โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนตามคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับรายวิชานั้นๆ และผลประเมินการสอนของผู้สอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา และด าเนินการส่งภาระงานสอนไปยังคณะเพ่ือให้คณะส่ง
ต่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือจัดท าตารางเรียนส าหรับนักศึกษา  

3. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา 
4. เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน

ตามกระบวนการก าหนดผู้สอน ส าหรับน าผลการด าเนินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอนในปี
การศึกษาถัดไป 
 

  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
3.มิติผลกระทบ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  

ทั้งท่ีคาดหมายและไม่ได้คาดหมาย 
ทั้งท่ีเกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการ
ด าเนินการ ที่อาจกระทบต่อการ
พัฒนาในมิติอ่ืน หรือการด าเนินงาน
หน่วยงานอื่น  ผลผลิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิต ทั้งในและนอก
สถานที่ การวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานต้อง
ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่
สามารถแสดงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัว
เงิน นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึง
ผลกระทบในกรณีท่ีไม่ได้ด าเนินงาน
ตามภารกิจ 
 

เชิงปริมาณ 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
จากตารางแสดงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละรุ่นโดยรายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาที่เข้า

ศึกษาในปีการศึกษา 2558-2563 มีร้อยละอัตราการคงอยู่เท่ากับ 72.73  74.42  86.11  93.33  90.91 
และ 86.66 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มของอัตราการคงอยู่ที่ลดลง โดยนักศึกษาส่วนใหญ่พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาด้วยสาเหตุที่ไม่ลงทะเบียนมากที่สุด รองลงมาสาเหตุเรื่องของผลการเรียน  ลาออก และย้าย
สถานศึกษา/สาขา ตามล าดับ 

ปีเข้า
ศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา (คน) 

รวม
พ้น

สภาพ 

จ านวน
คงเหลือ 

 
 

อัตรา 
การคงอยู ่
(ร้อยละ) 

พ้นสภาพ 
(ไม่

ลงทะเบียน) 

พ้น
สภาพ 

(ผลการ
เรียน) 

ลาออก 

พ้น
สภาพ 
(ให้

ออก/
หมด
เวลา
เรียน) 

ย้าย
สถานศึกษา/ 
ภาคเรียน/

สาขา 

2558 44 4 2 5 - 2 12 32 72.73 

2559 43 3 4 2 - 2 11 32 74.42 

2560 36 1 1 3 - - 5 31 86.11 

2561 15 1 - - - - 1 14 93.33 

2562 11 - - 1 - - 1 10 90.91 

2563 15 2 - - - - 2 13 86.66 
 

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



 

จากตารางแสดงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละรุ่นโดยรายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาท่ีเข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2559-2563 มีร้อยละอัตราการคงอยู่เท่ากับ 72.09  86.11  93.33  90.91 และ 86.66 
ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มของอัตราการคงอยู่ที่ลดลง โดยนักศึกษาส่วนใหญ่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วย
สาเหตุที่ไม่ลงทะเบียนมากที่สุด รองลงมาสาเหตุเรื่องของผลการเรียน  ลาออก และย้ายสถานศึกษา/สาขา 
ตามล าดับ 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

ปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนของนักศึกษา ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ ฐานะทาง
ครอบครัว ย้ายสถานศึกษา และปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาเอง โดยสภาพเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัว
ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ซึ่งแรกเขา้มีจ านวน 15 
คน แต่เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาพบว่าอัตราคงอยู่ของนักศึกษาลดลง เนื่องจากนักศึกษาไม่ลงทะเบียน เพราะ
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ปกครองของนักศึกษาถูกเลิกจ้างงาน หรือการค้าขายต่าง ๆ 
ต้องหยุดชะงักจนส่งผลให้ขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินจึงส่งผลให้นักศึกษาไม่มีเงินที่มาใช้จ่ายในการเรียน 
หรือบางคนต้องไปท างานเพ่ือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองจึงท าให้ต้องเลิกเรียน 

ปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
สภาพเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัว ย้ายสถานศึกษา และปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาเอง 
 
การส าเร็จการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีนักศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษาตามแผนการศึกษา (4 ปี) จ านวน 9 คน จากจ านวนรับเข้า 36 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 นอกจากนี้มี
นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2559 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ด้วย จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 58.14 

จากข้อมูลการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (4 ปี) ของนักศึกษาที่รับเข้าในปี 2558–2560 
พบว่า มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จตามแผนการเรียน เท่ากับ 11.36  13.95 และ 



25.00 ตามล าดับ 

ปีท่ีรับเข้า 
จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

จ านวนนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของ
นักศึกษาส าเร็จ

การศึกษา 2561 2562 2563 

2558 44 5 
(11.36%) 

27 
(61.36) 

- 32 72.72 

2559 43 - 6 
(13.95%) 

25 
(58.14%) 

31 72.09 

2560 36 - - 9 
(25.00%) 

9 25.00 

หมายเหตุ: ร้อยละนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา = (จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จตามแผน/จ านวนรบัเข้า) x 100 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของนักศึกษา คือ 1) นักศึกษาติด I ใน

รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยา จึงส่งผลท าให้นักศึกษามีอัตราการจบการศึกษาตามแผนการเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 25.00 2) ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลท าให้นักศึกษาไม่สามารถท า
โครงงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง หรือโครงงานวิจัยที่กระท าไว้เกิดความเสียหายเพราะมีการปิดสถานศึกษาจึงท า
ให้นักศึกษาต้องเริ่มต้นการท าการโครงงานวิจัยใหม่ ดังนั้นร้อยละการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว
จึงมีแนวโน้มที่ต่ า 

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละการจบการศึกษาตามแผนการเรียนของศึกษาในปีการศึกษา 2563   มีแนวโน้มที่
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561-2562 เนื่องจากผู้สอนรายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยาเข้มงวดเรื่องการท าโครง
งาวิจัยของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยให้มีการรายงานความคืบหน้าของการท าโครงงานวิจัยทางชีววิทยาเป็นระยะ 
และติดตามความคืบหน้าของการท าโครงงานวิจัยอยู่ตลอดเวลา และส่งเสริมให้นักศึกษาเผยแพร่
โครงงานวิจัยที่กระท าในงานประชุมวิชาการ โดยนักศึกษาที่ได้น าเสนอโครงงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ 



สามารถจัดท ารูปเล่มโครงงานวิจัยได้เลย โดยที่ไม่ต้องสอบโครงงานวิจัยแบบปากเปล่า 
 
เชิงสังคม 

จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2562 จ านวน 31 คน และได้ตอบแบบส ารวจภาวะการมีงานท าแล้ว
ทั้งหมด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระแล้ว จ านวน 
24 คน (ร้อยละ 77.42 คิดเป็น 3.87 คะแนน) ซึ่งได้งานท าตรงกับสาขาที่เรียนจ านวน 4 คน (ร้อยละ 
19.00) เป็นพนักงานราชการครู และผู้ช่วยนักวิจัย ไม่ตรงสาขาที่เรียนจ านวน 17 คน (ร้อยละ 81.00) ส่วน
ใหญ่ท างานในโครงการจ้างนักศึกษาจบใหม่ของรัฐบาล และจ านวน 3 คน ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับการ
ขายสินค้าออนไลน์ และธุรกิจครอบครัว ยังไม่มีงานท าจ านวน 7 คน โดยจากแบบสอบถามพบว่าบัณฑิตที่ยัง
ไม่มีงานท าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จ านวน 3 คน  

การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจ านวน 11 คน (ร้อยละ 35.49) 

พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.09 คะแนน) โดยมีรายละเอียดของระดับพึงพอใจ
ในผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.38) ด้านความรู้ อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก (3.93) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (3.87) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.34) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (3.91)  

 
  



มิติ ประเด็นการรายงาน รายงาน 
4. มิติโอกาสการแข่งขัน      สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยู่ภายใต้การดูแล

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

เชิงปริมาณ 
รายรับในภาพรวมลดลง เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลง 
อัตราการคงอยู่ลดลงจากปีการศึกษา 2562 

 
เชิงสังคม 

การประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินจ านวน 11 คน (ร้อยละ 35.49) พบว่า ผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.09 คะแนน) โดยมีรายละเอียด
ของระดับพึงพอใจในผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.38) ด้านความรู้ อยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก (3.93) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก (3.87) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.34) และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก (3.91)  
 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 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ท าให้สามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง และ
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4.3 การพัฒนากระบวนการผลิต โดยพิจารณา 
        1) มีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
        2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        3) สร้างเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
        4) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสูญเสียน้อยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย 
4.4 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) พัฒนาและฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
เน้นการบริการที่มีมาตรฐานแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดี และมีจิตใจ
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ   บุคลากรสายวิชาการเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ฯลฯ 
 2) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดี คือ การจัดการข้อมูลที่ดีควรยึดหลักการ ดังนี้ 
- ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล ควรลดความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอาจ
แก้ไขไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดมาตรฐาน 
เช่น ก าหนดรหัส ก าหนดค าหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น 
การค้นหา การประมวลผล 
- มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีการรักษาความ

ในปี  2563 ทางหลักสูตรได้ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ใน
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและเครื่องมือให้ได้มาตรฐานสากล
และเกิดการหารายได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ย่านมัทรี (อาคาร 12) และ
ทางคณะได้ปรับปรุงห้องเรียน เช่น เปลี่ยนกระดานด าเป็นไวท์
บอร์ด ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้น 

ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรท าการปรับปรุงเนื้อหา
สาระรายวิชา 2 รายวิชา คือ รายวิชาชีววิทยาเพ่ือการเอาชีวิต
รอด (Biology for survival) และวิชาชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข
ศาสตร์ (Biology for public health) โดยในปีการศึกษา 2563 
ภาคเรียนที่ 2 ได้ท าการเปิดสอนรายวิชาชีววิทยาเพ่ือการเอาชีวิต
รอด ที่ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระแล้วนั้น พบว่า มีผลคะแนน
เฉลี่ยจากการประเมินของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน มีค่าเท่ากับ 
4.83 แปลผลอยู่ในระดับ ดีมาก ส่วนรายวิชาชีววิทยาส าหรับสาร
ธารณสุขศาสตร์ ที่ได้มีการปรับปรุงเนื้อสาระไปแล้วนั้น ยังไม่มี
การเปิดสอนในปีการศึกษา 2563    
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดท าระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์  ดังนี้ 

   1.1 ก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านส่งแผนการอบรม
พัฒนาประจ าปีการศึกษาโดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ ร้อยละ 100 
เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
   1.2 กรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแผนให้
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ปลอดภัย เช่น มีผู้ใดมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ผู้ใดมีสิทธิแก้ไข ฯลฯ 
- มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมท่ีใช้  
หรือเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการกระทบถึง
ข้อมูล 
- รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้ไม่ต้องไปจัดเก็บเองและอาจประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 3) นโยบายการท างาน และการมีส่วนร่วมที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ 

สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
   1.3 เสนอของบประมาณ เพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนา
ตามแผน 

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

จากการประเมินติดตามการไปอบรมพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์  ปีการศึกษา 2563 พบว่า อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกท่านได้รับเข้ารับการอบรมและพัฒนาครบทุกคน และ
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรทั้ งหมด ซึ่ งในปี
การศึกษาที่ผ่านมา อาจารย์แต่ละคนได้รับเงินสนับสนุนจาก
คณะฯ คนละ 3,500 บาท และเงินสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมจาก
สาขาฯ อีกคนละ 2,430 บาท รวมเป็นเงิน 5,930 บาท ซึ่งไม่
เพียงพอหากโครงการอบรมที่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และยังพบ
อุปสรรคในการไปอบรมพัฒนา เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 
ด้วย  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ทบทวนระบบและกลไกใน
การพัฒนาอาจารย์ที่ผ่านมา อาจารย์ได้ไปพัฒนาตนเองร้อยละ 
100 โดยส่วนที่เป็นอุปสรรคให้เกิดความไม่สะดวกคือกรอบการใช้
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่ต้องมีการวางแผนการพัฒนา
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ตนเองล่วงหน้า จึงเห็นควรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน 
ส ารวจข้อมูลการอบรม ประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ และส่งแผนการอบรมพัฒนาตนเองตาม
ปีงบประมาณ โดยส่งก่อนการตั้งงบประมาณของสาขาฯ เพ่ือจะได้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล 
 

 

 

 


