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รายช่ือคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ  เชษฐสุมน         ประธานกรรมการ 
2.  อาจารย์วิมลมาลย์ หาญธนวาณิชย์    กรรมการ    
3.  นางสาวจริยา  เกษมจิตร์           กรรมการและเลขานุการ                                      
 

บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

“มหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  ส่วนภูมิภาค” ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี   
พ.ศ. 2538  และในปี  พ.ศ. 2539  โดยมหาวิทยาลัยได้น้อมเกล้า ฯ ถวายโครงการสาขาวิทยบริการ  ส่วนภูมิภาค  
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ร่วมฉลองในปีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  เปิดการเรียนการสอนเป็นสาขา
ล าดับที่  12  เริ่มก่อตั้งในปี  พ.ศ. 2543  โดยได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากองค์กรทั้งภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน  โดยเฉพาะจังหวัดตรัง  เทศบาลนครตรัง  หอการค้าจังหวัดตรัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  
องค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้บริหารสถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดตรังที่ต้องการสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาโดยไม่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  
การขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหงจากส่วนกลางมาสู่ภูมิภาค มีการเรียนการสอนทั้งระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอกโดยไม่จ ากัดวัยของผู้เรียน  นับได้ว่าเป็นการเพ่ิมพูนความรู้  ช่วยพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์
บ้านทุ่งหัวโหด  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 5  ต าบลนาบินหลา  ถนนตรัง – ปะเหลียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

ตลอดระยะเวลาร่วม 10 ปี  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ออกไปรับใช้สังคมแล้วมากกว่า  3,500  คน  ภายใต้การบริหารงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ   
จังหวัดตรัง โดยมที่านอาจารย์รังสรรค์  แสงสุข ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการฯ  จังหวัดตรัง   
รองศาสตราจารย์คิม  ไชยแสนสุข  อธิการบดีอดีต ร่วมด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดตรัง  
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ได้แก่  รองศาสตราจารย์เพชราภรณ์   จนัทรสูตร์   รองศาสตราจารย์  ดร.คุณหญิง
อารมณ์  ฉนวนจิตร  และรองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดตรัง คน
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จะพัฒนาต่อไปด้วยความมุ่งม่ัน
ตามแนวปรัชญา ปณิธาน ที่ว่า  บริการเพื่อการศึกษา  มุ่งม่ันพัฒนา  เสริมสร้างปัญญาแก่ชุมชน 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (น าข้อมูลจากตารางสรุป ป 2)   
คะแนนการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี  (4.00) (ตามเกณฑ์  สกอ.) 

           ผลการประเมินตามองค์ประกอบ  

 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  จ านวน  2 องค์ประกอบ  ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่ 8   คะแนนการประเมิน 5.00 
  องค์ประกอบที่ 9   คะแนนการประเมิน 5.00 
 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  จ านวน 3  องค์ประกอบ  ได้แก่ 
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  องค์ประกอบที่ 1   คะแนนการประเมิน 4.00 
องค์ประกอบที่ 2   คะแนนการประเมิน 4.50 
องค์ประกอบที่ 7   คะแนนการประเมิน 3.75 

 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  จ านวน 1  องค์ประกอบ  ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่ 5   คะแนนการประเมิน 2.00 
 
คะแนนการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี  (3.57) (ตามเกณฑ์  ม.ร.) 

           ผลการประเมินตามองค์ประกอบ  

 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  จ านวน  3 องค์ประกอบ  ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่ 8   คะแนนการประเมิน 5.00 
  องค์ประกอบที่ 9   คะแนนการประเมิน 5.00 

องค์ประกอบที่ 11   คะแนนการประเมิน 5.00 
 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  จ านวน 3  องค์ประกอบ  ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่ 1   คะแนนการประเมิน 4.00 

องค์ประกอบที่ 2   คะแนนการประเมิน 4.50 
องค์ประกอบที่ 7   คะแนนการประเมิน 3.75 

 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  จ านวน 2  องค์ประกอบ  ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่ 5   คะแนนการประเมิน 1.50   

องค์ประกอบที่ 12   คะแนนการประเมิน 2.00 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีประเมิน 
การรายงานผลและการประเมิน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
1.1  ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพ 

     1.2   ศึกษารายงานการประเมินตนเองของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง   
1.3  จัดท าก าหนดการตรวจประเมินส่งสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง   

2.  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
  2.1  เปิดประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง   
  2.2  สัมภาษณ์      
  2.3  ศึกษาเอกสารและตรวจเยี่ยม 
  2.4  คณะกรรมการประชุมสรุปผลการด าเนินงานแต่ละวัน  
  2.5  เสนอผลการตรวจประเมินแก่ผู้บริหารและบุคลากร 

3.  การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
  3.1  คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร “สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” 
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  3.2  เสนอผลการประเมินให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

1. ตรวจสอบเอกสาร 
2. สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง   
3. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานนั้น  
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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี   (ตาราง ป 1) 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
  คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

บรรลุเป้าหมาย เกณฑ์  สกอ. เกณฑ์ มร. เหตุผลของ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ =  บรรลุ  ปัจจัย

น าเข้า  
กระบวน 

การ 
ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวน 
การ 

ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

การประเมินที่ต่าง 
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)  =  ไม่บรรลุ จากที่ระบุใน SAR 

ตัวบ่งชี้  1.1  6  ข้อ 6 ข้อ 
   4       4     

สรุปคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1   4.00  4.00    

ตัวบ่งชี้  2.1  - 2.3  ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้  2.4  5     ข้อ                 5  ข้อ    4   4   

ตัวบ่งชี้  2.5 6     ข้อ                 6   ข้อ   5   5    

ตัวบ่งชี้  2.6 – 2.13  ไม่ประเมิน 

สรุปคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  4.50   4.50     
องค์ประกอบที่ 3 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 4 ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้  5.1  ไม่ประเมิน 
ตัวบ่งชี้  5.2  5 ข้อ 2  ข้อ 

   2      2     
ตัวบ่งชี้  5.3  ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชี ้5.4*  2 ข้อ 1  ข้อ 
         1  

สรุปคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5   2.00  1.50    
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
  คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

บรรลุเป้าหมาย เกณฑ์  สกอ. เกณฑ์ มร. เหตุผลของ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ =  บรรลุ  ปัจจัย

น าเข้า  
กระบวน 

การ 
ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวน 
การ 

ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

การประเมินที่ต่าง 
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)  =  ไม่บรรลุ จากที่ระบุใน SAR 

องค์ประกอบที่ 6 ไม่ประเมิน 
ตัวบ่งชี้  7.1 7  ข้อ 5  ข้อ    3     3     
ตัวบ่งชี้  7.2 5  ข้อ 3  ข้อ    3     3     
ตัวบ่งชี้  7.3 5  ข้อ 5  ข้อ    5     5     
ตัวบ่งชี้  7.4 6  ข้อ 5  ข้อ    4     4     

สรุปคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 7   3.75 3.75   
ตัวบ่งชี้  8.1    7   ข้อ  7   ข้อ 

    5      5     
สรุปคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 8   5.00   5.00   

ตัวบ่งชี้  9.1          6   ข้อ  6   ข้อ 
  5   5   

สรุปคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 9   5.00  5.00    
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
  คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

บรรลุเป้าหมาย เกณฑ์  สกอ. เกณฑ์ มร. เหตุผลของ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ =  บรรลุ  ปัจจัย

น าเข้า  
กระบวน 

การ 
ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวน 
การ 

ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

การประเมินที่ต่าง 
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)  =  ไม่บรรลุ จากที่ระบุใน SAR 

องค์ประกอบที่ 10 ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้  11.1 – 11.2  ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้  11.3*  5 ข้อ  5 ข้อ 
            5   

สรุปคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 11      5.00   
ตัวบ่งชี้  12.1*  3 ข้อ  2 ข้อ 

           2   
ตัวบ่งชี้  12.2*  3 ข้อ  2 ข้อ 

           2  
สรุปคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 11      2.00   

องค์ประกอบที่ 13 ไม่ประเมิน 

คะแนนรวมทั้งหมด    4.00 3.57   
 
 
 
 
 
 
ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ   (ตาราง ป 2   เปรียบเทียบคะแนน  สกอ.  และ ม.ร.) 

องค์ คะแนนการประเมินเฉลี่ย    สรุปผลการประเมิน 
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ประกอบ 
ที ่

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 
1  -  - 4.00 4.00  -  - 4.00 ดี 4.00 ดี 
2 5.00 5.00 4.00 4.00 - - 4.50 ดี 4.50 ดี 
3 - - - - - - - - - - 
4 - - - - - - - - - - 
5 - - 2.00 2.00 - 1.00 2.00 ต้องปรับปรุง 1.50 ปรับปรุงเร่งด่วน 
6 - - - - - - - - - - 
7  -  - 3.75 3.75  -  - 3.75 ดี 3.75 ดี 
8  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
9  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
10 - - - - - - - - -  
11  -  -  -  -  - 5.00  - 5.00 ดีมาก 
12 - - - - - 2.00 - 2.00 ต้องปรับปรุง - 
13 - - - - - - - - - - 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 5.00 5.00 3.89 3.89 - 2.50 4.00 ดี 3.57 ดี 
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องค์ประกอบหลัก/ 
องค์ประกอบย่อย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และ 
แผนการด าเนนิงาน 

จุดแข็ง 
 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 
     1. สาขาฯ มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปี แต่ยังไม่มีการประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 
     2. การน าข้อมูลจากการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของปีก่อนมา
จัดท าและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของปีถัดไปยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
  
 
 

- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     1. ควรติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีควบคู่ไปกับ
การติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน
และรายงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย 
     2.  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของปีถัดไปควรอยู่บนพ้ืนฐานของผลการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของปี
ก่อน   

2.  การผลิตบณัฑิต จุดแข็ง 
    1. มีการบริการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ 
    2. สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น  
เช่น ระบบเครือข่าย Computer 
    3. มีการจัดฝึกอบรมเรื่อง 
Computer ให้กับนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
     การน าผลการประเมินการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข 
 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     ควรมีการน าผลการประเมินการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขและ   
มีการรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 
 

องค์ประกอบหลัก/ 
องค์ประกอบย่อย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

3.  กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

 
ไม่ประเมิน 

4.  การวิจัย 
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5.  การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
     การส ารวจความต้องการของชุมชน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    ควรมีการส ารวจความต้องการของชุมชนที่
หลากหลาย 

6.  การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ไม่ประเมิน 
 

7.  การบริหารและการ
จัดการ 

จุดแข็ง 
        
 
 
 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 
     1. การประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริหารสาขาฯ 
     2. การประเมินการบริหารงานของสาขาฯ 
     3. การก าหนดประเด็นความรู้และ
กลุ่มเป้าหมาย 
     4. การน าผลการประเมินการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปรับแผน
และวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     1. คณะกรรมการบริหารสาขาฯ ควร
ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
     2. คณะกรรมการบริหารสาขาฯ ควร
ประเมินการบริหารงานของสาขาฯเพ่ือให้
ผู้บริหารสาขาฯน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงาน 
     3. การก าหนดประเด็นความรู้ควรก าหนด
ประเด็นที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
จริงและมีขอบเขตชัดเจนตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

องค์ประกอบหลัก/ 
องค์ประกอบย่อย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

7.  การบริหารและการ
จัดการ (ต่อ) 

      4. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไปควรอยู่บนพื้นฐานของผลการ
ประเมินการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงในรอบปีก่อน 
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8.  การเงินและ
งบประมาณ 

จุดแข็ง 
     มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน
ครบทุกไตรมาส  และมีการตรวจสอบ
จากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วย 
งานภายนอก 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

- 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- 

9.  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 
     มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาการ
ด าเนินงานสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     ควรส่งเสริมให้มีการน าผลการ
ประกันคุณภาพไปปรับปรุงการด าเนิน 
งานและให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานปกติ 

จุดที่ควรพัฒนา 
     การจัดเก็บข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     ควรจัดเก็บข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
    
 

10. ผลการพัฒนาสถาบัน
ตามอัตลักษณ์ 

ไม่ประเมิน 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบหลัก/ 
องค์ประกอบย่อย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

11. เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

จุดแข็ง 
     1. มีการส่งเสริมให้บุคลากรท างาน
วิจัยสถาบัน 
     2. มีการจัดท างานวิจัยสถาบันที่
น ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 

จุดที่ควรพัฒนา 
      

- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     ควรจัดท างานวิจัยสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 
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12.  การชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคม 

จุดแข็ง 
- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 
 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
      เนื่องจากในตัวโครงการไม่ได้ก าหนด
ประเด็นหรือหัวข้อการชี้น าป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาสังคมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมจึง
ท าให้ไม่สามารถวัดประโยชน์และคุณค่าของ
โครงการได้อย่างชัดเจน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     การจัดโครงการเกี่ยวกับการชี้น าหรือ
แก้ไขปัญหาสังคมควรก าหนดประเด็นหรือ
หัวข้อการชี้น าหรือการแก้ไขปัญหาสังคมที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพื่อสามารถวัด
ประโยชน์และผลกระทบต่อชุมชนได้อย่าง
ชัดเจน   

13.  นโยบายสถานศึกษา 3D ไม่ประเมิน 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน   (ตาราง ป 3   เปรียบเทียบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 
 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
   สรุปผลการประเมิน 

4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต 
 -  -  -  - - - - - - - 

2.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
   ก.  มาตรฐานด้าน ธรรมาภิบาลของการบริหาร    -  - 4.29 4.29  -  - 4.29 ดี 4.29 ดี 

   ข.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหาร 5.00 5.00 2.00 2.00  - 2.50 3.50 พอใช้ 2.83 พอใช้ 

3.  มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  -  - 3.00 3.00  - - 3.00 พอใช้ 3.00 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 5.00 5.00 3.89 3.89 - 2.50 4.00 ดี 3.57 ดี 
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มาตรฐาน 
จุดแข็ง/ 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา/ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต จุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
  แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

- 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- 
2.  มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการ 
   ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหาร   

จุดแข็ง 
  มีการจัดฝึกอบรมเรื่อง 
Computer ให้กับนักศึกษา    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 
 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 
     1. สาขาฯ มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปี แต่ยังไม่มีการประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 
     2. การน าข้อมูลจากการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของปีก่อนมา
จัดท าและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของปีถัดไปยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์    
     3. การประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริหารสาขาฯ 
     4. การประเมินการบริหารงานของ
สาขาฯ 
     5. การน าผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้
ในการปรับแผนและวิเคราะห์ประเด็นความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     1. ควรติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ควบคู่ไปกับการติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์เพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารและ
มหาวิทยาลัย 
     2.  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของปีถัดไปควรอยู่บนพื้นฐานของ
ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของปีก่อน       
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มาตรฐาน 
จุดแข็ง/ 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา/ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
2.  มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการ 
   ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหาร  (ต่อ) 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
    
                                                                
      
 
 

- 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    3 . คณะกรรมการบริหารสาขาฯ ควร
ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
     4. คณะกรรมการบริหารสาขาฯ ควร
ประเมินการบริหารงานของสาขาฯเพ่ือให้
ผู้บริหารสาขาฯน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงาน 
     5. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไปควรอยู่บนพื้นฐานของผลการ
ประเมินการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงในรอบปีก่อน 

   
   ข.  มาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหาร 

จุดแข็ง 
     1. มีการส่งเสริมให้บุคลากร
ท างานวิจัยสถาบัน 
     2. มีการจัดท างานวิจัยสถาบัน
ที่น ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     ควรจัดท างานวิจัยสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
     1. การส ารวจความต้องการของชุมชน 
     2. เนื่องจากในตัวโครงการไม่ได้ก าหนด
ประเด็นหรือหัวข้อการชี้น าป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาสังคมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมจึง
ท าให้ไม่สามารถวัดประโยชน์และคุณค่า
ของโครงการได้อย่างชัดเจน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    1. ควรมีการส ารวจความต้องการของ
ชุมชนที่หลากหลาย 
     2. การจัดโครงการเกี่ยวกับการชี้น า
หรือแก้ไขปัญหาสังคมควรก าหนดประเด็น
หรือหัวข้อการชี้น าหรือการแก้ไขปัญหา
สังคมท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมเพ่ือสามารถวัด
ประโยชน์และผลกระทบต่อชุมชนได้อย่าง
ชัดเจน  

 
 
 
 

มาตรฐาน จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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3.  มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

จุดแข็ง 
- 

 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
     การก าหนดประเด็นความรู้และ
กลุ่มเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     การก าหนดประเด็นความรู้ควรก าหนด
ประเด็นที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริงและมีขอบเขตชัดเจนตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
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ตารางสรุปผลตามมุมมองด้านบริหารจัดการที่ส าคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ตาราง ป 4   เปรียบเทียบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 
 

มุมมองด้าน 
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 

 4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี 
 2.51-3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
 0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 
1.  ด้านนักศึกษาและผู้ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย  -  - 2.00 2.00 - 1.67 2.00 ต้องปรับปรุง 1.75 ต้องปรับปรุง 

2.  ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.17 4.17  - 5.00 4.29 ดี 4.38 ดี 

3.  ด้านการเงิน   - - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4.  ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม - - 3.00 3.00  - - 3.00 พอใช้ 3.00 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี ้ 5.00 5.00 3.89 3.89 - 2.50 4.00 ดี 3.57 ดี 
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มุมมองด้าน 
บริหารจัดการ 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 
 

จุดแข็ง 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

2.  ด้านกระบวนการภายใน 
 
 

จุดแข็ง 
     มีการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีการ
พัฒนาการด าเนินงานสอดคล้องกับ
เกณฑ์การประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
     1. การส ารวจความต้องการของ
ชุมชน 
     2. สาขาฯ มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปี แต่ยังไม่มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนกลยุทธ์ 
     3. การน าข้อมูลจากการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของปีก่อน
มาจัดท าและปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของปีถัดไปยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
     4. การประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริหารสาขาฯ 
     5. การประเมินการบริหารงานของ
สาขาฯ 
     6. การน าผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไป
ใช้ในการปรับแผนและวิเคราะห์ประเด็น
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
     7. การจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

   
 

มุมมองด้าน 
บริหารจัดการ 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

2.  ด้านกระบวนการภายใน(ต่อ) 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     ควรส่งเสริมให้มีการน าผลการ
ประกันคุณภาพไปปรับปรุงการด าเนิน 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     1. ควรมีการส ารวจความต้องการ
ของชุมชนที่หลากหลาย    
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งานและให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานปกติ 

     2. ควรติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ควบคู่ไปกับการติดตามการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์เพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานและรายงาน
ต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย 
     3.  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของปีถัดไปควรอยู่บนพื้นฐาน
ของผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของปีก่อน  
     4. คณะกรรมการบริหารสาขาฯ 
ควรด าเนินการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
     5. คณะกรรมการบริหารสาขาฯ 
ควรประเมินการบริหารงานของสาขาฯ
เพ่ือให้ผู้บริหารสาขาฯน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน 
    6. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไปควรอยู่บนพื้นฐานของผล
การประเมินการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงในรอบปีก่อน   

 
 
 
 
 
 
 

มุมมองด้าน 
บริหารจัดการ 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

3.  ด้านการเงิน 
 

จุดแข็ง 
     มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน
ครบทุกไตรมาส  และมีการตรวจสอบ
จากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วย 
งานภายนอก 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      

- 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

4.  ด้านบุคลากรการเรียนรูแ้ละ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
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นวัตกรรม 
 

-      การก าหนดประเด็นความรู้และ
กลุ่มเป้าหมาย 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 

- 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     การก าหนดประเด็นความรู้ควร
ก าหนดประเด็นที่สามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริงและมีขอบเขต
ชัดเจนตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
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ตารางสรุปมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  (ตาราง ป 5   เปรียบเทียบคะแนน  สกอ.  และ ม.ร.) 

มาตรฐานสถาบัน      
อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
   สรุปผลการประเมิน 

4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 
1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา         
   (1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00  -  -  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
   (2) ด้านวิชาการ - - 4.00 4.00  - - 4.00 ดี 4.00 ดี 
   (3) ด้านการเงิน  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
   (4) ด้านการบริหารจัดการ  -  - 4.00 4.00  - 5.00 4.00 ดี 4.14 ดี 
2.  มาตรฐานด้านการด าเนนิการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา         
   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต  -  - - - - - - - - - 
   (2) ด้านการวิจัย - - - -  - - - - - - 
   (3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

 -  - 2.00 2.00  - 1.67 2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 
1.75 ต้องปรับปรุง 

   (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 -  - - -  - - - - - - 

      เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี้ 5.00 5.00 3.89 3.89 - 2.50 4.00 ดี 3.57 ดี 
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ข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
1. ใบแสดงรายการเอกสารอ้างอิงหน้าแฟ้มควรเป็นแบบฟอร์มเดียวกัน 

 2. วันที่ได้รับอนุมัติจัดท าโครงการกับวันที่ในรายงานผลประเมินโครงการไม่ตรงกัน  
 3. ควรตรวจสอบเกณฑ์การด าเนินงานให้ถูกต้อง  

4. ควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐานอย่างละเอียด  
 5. ข้อมูลพื้นฐานท้ายเล่ม SAR ไม่สมบูรณ์  
 6. ผู้บริหารสาขาฯไม่ลงนามในรูปเล่ม SAR  
       
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาตรี 

1. ต้องการให้สาขาฯมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับนักศึกษาให้มากขึ้น  
2. ต้องการให้มีการจัดงบประมาณเพ่ือให้นักศึกษาท ากิจกรรมเช่นค่ายอาสา 
3. ต้องการให้บุคลากรของสาขาฯมีการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น

ให้นักศึกษาได้ทราบ 
4. ต้องการให้มีอาหารขายในวันที่นักศึกษามาเรียน 
5. สื่อการเรียนการสอนของนักศึกษามีไม่มีเพียงพอกับความต้องการ  
6. การจัดตารางการเรียนการสอนควรกระจายให้มีความสมดุลตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ควรจัดให้อยู่

ในช่วงวันเวลาใดเวลาหนึ่งให้มากเกินไป 
7. ควรจัดหาหนังสือเพ่ิมเติมและมีหนังสือใหม่ในห้องสมุด 

 
                     ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาโทและศิษย์เก่า  

 
1. ต้องการให้มีอาหารขายในวันที่นักศึกษามาเรียนและถูกหลักสุขอนามัย 

  2. ห้องบรรยายมีโทรทัศน์น้อยเกินไป 
  3. อยากให้สาขาฯมีบทบาทในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมของจังหวัด 

4. อยากให้มีการประชุมจัดเตรียมงานครบรอบ 40 ปีรามค าแหงโดยการเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน 
    มาร่วมประชุมในการจัดงาน 
5. การประสานงานของนักศึกษาปริญญาเอกกับมหาวิทยาลัยไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร 

   6. มีการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อสามารถน าไปสอบแข่งขันกับ 
                                   มหาวิทยาลัยอื่นได้ (สาขานิติศาสตร์) 
            7. ควรจัดห้องบริการส่วนกลางส าหรับนักศึกษาปริญญาโทเพื่อประชุมจัดเตรียมงาน จัดเตรียม  
                        กิจกรรม 
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