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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. ขอมูลท่ัวไป  
1.1 หลักสูตร  25501641100806 
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

    ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)      :   üĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤ  
    ชื่อหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)   :   Bachelor of Science Program in Mathematics 

    1.3 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
          1.3.1 ßČęĂðøĉââćĒúąÿć×ćüĉßć 
 ǰ ßČęĂđêĘöǰ	õćþćĕì÷
  : üĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ	ÙèĉêýćÿêøŤ
 
  ßČęĂ÷ŠĂǰ	õćþćĕì÷
  : üì�ï�ǰ	ÙèĉêýćÿêøŤ
 
  ßČęĂđêĘöǰ	õćþćĂĆÜÖùþ
 : Bachelor of Science (Mathematics) 
  ßČęĂ÷ŠĂǰ	õćþćĂĆÜÖùþ
 : B.Sc. (Mathematics) 

 1.3.2 üĉßćđĂÖ   ĕöŠöĊ 
 1.3.3 ÝĈîüîĀîŠü÷ÖĉêìĊęđøĊ÷îêúĂéĀúĆÖÿĎêø ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ130ǰĀîŠü÷Öĉê 
 1.3.4 øĎðĒïï×ĂÜĀúĆÖÿĎêø 

- ĀúĆÖÿĎêøøąéĆïðøĉââćêøĊǰĀúĆÖÿĎêøǰ4ǰðŘ 
- ĀúĆÖÿĎêøÝĆéÖćøýċÖþćđðŨîõćþćĕì÷ 
- øĆïîĆÖýċÖþćĕì÷ǰĒúąîĆÖýċÖþćêŠćÜðøąđìýìĊęÿćöćøëĔßšõćþćĕì÷ĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊ 
- ĕöŠöĊÙüćöøŠüööČĂÖĆïÿëćïĆîĂČęîĔîÖćøđìĊ÷ïēĂî 
- ĔĀšðøĉââćđóĊ÷Üÿć×ćüĉßćđéĊ÷üĒÖŠñĎšÿĈđøĘÝÖćøýċÖþć 

ǰ��3�5ǰÿëćîõćó×ĂÜĀúĆÖÿĎêøĒúąÖćøóĉÝćøèćĂîčöĆêĉ�đĀĘîßĂïĀúĆÖÿĎêø 
  5  ĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜǰó.ý. 2564 
 ǰǰǰǰǰǰđðŗéÿĂîõćÙđøĊ÷îìĊęǰ1 ðŘÖćøýċÖþćǰ2564 
 5 ǰĕéšóĉÝćøèćÖúĆęîÖøĂÜēé÷ÿõćüĉßćÖćøöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćǰǰĔîÖćøðøąßčöǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 

 ǰǰǰǰǰǰÙøĆĚÜìĊęǰ5���63ǰǰđöČęĂüĆîìĊęǰ16ǰÖøÖãćÙöǰǰó�ý�ǰ���� 
 5ǰǰĕéšøĆïĂîčöĆêĉ�đĀĘîßĂïĀúĆÖÿĎêøÝćÖÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćǰǰĔîÖćøðøąßčöǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 

 ǰǰǰǰǰǰÙøĆĚÜìĊęǰ������  đöČęĂüĆîìĊę �� ÖĆî÷ć÷îǰǰó�ý�ǰ25�� 
 1.3.6 ÙüćöóøšĂöĔîÖćøđñ÷ĒóøŠĀúĆÖÿĎêøìĊęöĊÙčèõćóĒúąöćêøåćî 
ǰ��3.7ǰĂćßĊóìĊęÿćöćøëðøąÖĂïĕéšĀúĆÜÿĈđøĘÝÖćøýċÖþć 

- îĆÖüĉßćÖćøìćÜéšćîÙèĉêýćÿêøŤĒúąÿëĉêĉǰîĆÖÖćøýċÖþć 
- îĆÖüĉđÙøćąĀŤîē÷ïć÷ĒúąĒñîǰîĆÖüĉÝĆ÷      
- ÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć 



øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąöÙĂ��ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���4 Āîšćǰ4 
 

- đÝšćĀîšćìĊęĔîĀîŠü÷ÜćîéšćîÖćøðøąÖĆîõĆ÷ 
- ĂćßĊóđÖĊę÷üÖĆïìćÜÙĂöóĉüđêĂøŤǰđßŠîǰîĆÖĂĂÖĒïïđüĘïĕàêŤǰîĆÖüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎú 
- ĂćßĊóĂČęîǰėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÙèĉêýćÿêøŤĀøČĂÿëĉêĉǰđßŠîǰîĆÖüĉđÙøćąĀŤÖćøđÜĉîǰĂćßĊó
ìćÜéšćîÙèĉêýćÿêøŤðøąÖĆîõĆ÷ǰđðŨîêšîǰ 

2. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาปที่ผานมา 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดำเนนิงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

1�ǰÙüøÿŠÜđÿøĉöĔĀšöĊÖćøêĊóĉöóŤ
đñ÷ĒóøŠñúÜćîìćÜüĉßćÖćøĔî
åćî×šĂöĎúìĊęÿĎÜ×ċĚîĒúąđðŨîĕð
êćöđÖèæŤǰÿÖĂ�ǰĒúąÙüøöĊÖćø
êĊóĉöóŤĔîåćî×šĂöĎúøąéĆïßćêĉ
ĒúąøąéĆïîćîćßćêĉ 
2�ǰđÖèæŤĔîÖćøðøąđöĉîǰÙüø
ĔßšđÖèæŤø ŠüöÖĆîǰ đßŠîǰüĉßć
ìùþãĊǰðäĉïĆêĉÖćøǰĒúąÙüø
ðøąÖćýĔĀšîĆÖýċÖþćìøćïēé÷
ìĆęüÖĆîǰĒúąüĉßćìĊęüĆéìĆÖþąÙüø
öĊđÖèæŤÖćøðøąđöĉîìĊęßĆéđÝî 
3� ǰ Ù ü ø Ý Ć éì ĈĒñîÝ Ć éĀć
ÙøčõĆèæŤìĊ ęßĆéđÝîøüöëċÜÖćø
ïøĉĀćøÝĆéÖćøìĆĚÜĔîøą÷ąÿĆĚî
Ēúąøą÷ą÷ćü 
 

1�ǰĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøǰĕéšöĊÖćøêĊóĉöóŤđñ÷ĒóøŠñúÜćîìćÜ
üĉßćÖćøĔîåćî×šĂöĎúìĊęÿĎÜ×ċĚîĒúąđðŨîĕðêćöđÖèæŤǰÿÖĂ�ǰĒúąöĊÖćø
êĊóĉöóŤĔîåćî×šĂöĎúøąéĆïßćêĉĒúąøąéĆïîćîćßćêĉ 
2�ǰđÖèæŤĔîÖćøðøąđöĉîǰĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøĕéšöĊÖćøðøąßčö
ĀćøČĂĒúąĕéšÖĈĀîéđÖèæŤøŠüöÖĆîǰđßŠîǰüĉßćĒÙúÙĎúĆÿǰ�ǰĒÙúÙĎúĆÿǰ�ǰ
ĒúąÙèĉêýćÿêøŤóČĚîåćîđðŨîêšî 
 

 
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

úĞćéĆï 
ßČęĂ�ÿÖčú 

êĞćĒĀîŠÜ

ìćÜüĉßćÖćø 
Ùčè 
üčçĉ üĉßćđĂÖ�ÿć×ćüĉßć 

ÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþć 
ÿëćïĆî ðŘǰó�ý� 

1 îćÜÿćüõĆìøćüøøèǰǰđóßøĒÖšü 
x�xxxx�xxxxx�xx�x 

ĂćÝćø÷Ť üì�é� 
 

üì�ö� 
 

üì�ï� 
 

ÙèĉêýćÿêøŤ 
 
ÙèĉêýćÿêøŤ 
 
ÙèĉêýćÿêøŤ 

ÝčāćúÜÖøèŤ

öĀćüĉì÷ćúĆ÷ 
ÝčāćúÜÖøèŤ

öĀćüĉì÷ćúĆ÷ 
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰǰǰǰǰǰǰ

ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤ 

2559 
 

2555 
 

��53 
 

� îćÜÿćüýĉøÞĆêøǰǰìĉó÷ŤýøĊ 
x�xxxx�xxxxx�xx�x 

ĂćÝćø÷Ť ðø�é� 
 
 

ýþ�ö� 

ÙèĉêýćÿêøŤðøą÷čÖêŤ 
 
 
ÙèĉêýćÿêøŤýċÖþć 

öĀćüĉì÷ćúĆ÷

đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂö

đÖúšćíîïčøĊ 
öĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ 

���� 
 
 

���� 
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úĞćéĆï 
ßČęĂ�ÿÖčú 

êĞćĒĀîŠÜ

ìćÜüĉßćÖćø 
Ùčè 
üčçĉ üĉßćđĂÖ�ÿć×ćüĉßć 

ÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþć 
ÿëćïĆî ðŘǰó�ý� 

üì�ï� ÙèĉêýćÿêøŤ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰǰǰǰǰǰǰ

ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤ 
���� 

3 îć÷ĂéĉýĆÖéĉĝǰǰǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
x�xxxx�xxxxx�xx�x 

ĂćÝćø÷Ť üì�ö� 
 

 
üì�ï� 

ÙèĉêýćÿêøŤðøą÷čÖêŤ 
 
 
ÙèĉêýćÿêøŤ 

öĀćüĉì÷ćúĆ÷

đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂö

đÖúšćíîïčøĊ 
öĀćüĉì÷ćúĆ÷

đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂö

đÖúšćíîïčøĊ 

���� 
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� îć÷ÿćîĉê÷Ťǰǰùìíĉđéß 
x�xxxx�xxxxx�xx�x 

ĂćÝćø÷Ť üì�ö� 
 
üì�ï� 

ÙèĉêýćÿêøŤĒúąÿëĉêĉ 
 
ÙèĉêýćÿêøŤ 
 

öĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰǰǰǰǰǰǰ

ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤ 
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰǰǰǰǰǰǰ

ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤ 

���� 
 

���� 

5 îćÜÿćüýøĆè÷ćǰǰǰǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
x�xxxx�xxxxx�xx�x 

ĂćÝćø÷Ť üì�ö� 
 

üì�ï� 

ÙèĉêýćÿêøŤĒúąÿëĉêĉ 
 
ýċÖþćýćÿêøŤ

	ÙèĉêýćÿêøŤ
 

öĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰǰǰǰǰǰǰ

ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤ 
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ 
ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤ 

2552 
 

2550 

 
4. อาจารยผูสอน  

���ǰĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêø 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ รายวิชาท่ีสอน 

1
ǰîć÷ÿćîĉê÷Ťǰǰùìíĉđéß üì�ö�ǰ(ÙèĉêýćÿêøŤĒúąÿëĉêĉ) 
üì�ï. (ÙèĉêýćÿêøŤ) 

ìùþãĊÝĈîüî 
ÖćøüĉđÙøćąĀŤđßĉÜàšĂîǰ� 
ÖćøüĉđÙøćąĀŤđßĉÜđüÖđêĂøŤ 
ÿöÖćøđßĉÜĂîčóĆîíŤ 
øćÖåćîđø×ćÙèĉê 
õćþćĂĆÜÖùþÿĈĀøĆï
ÙèĉêýćÿêøŤ 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ĒÙúÙĎúĆÿßĆĚîÿĎÜ 
ÙèĉêýćÿêøŤóČĚîåćî 
ÖćøÙĉéĒúąêĆéÿĉîĔÝ 
üĉđÙøćąĀŤÖćøÙĉé 
êĆüĒðøđßĉÜàšĂî 



øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąöÙĂ��ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���4 Āîšćǰ6 
 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ รายวิชาท่ีสอน 
2
ǰîć÷íĊøóúǰǰïĆüìĂÜ üì�ö� (ÙèĉêýćÿêøŤĒúąÿëĉêĉ) 

üì�ï. (ÙèĉêýćÿêøŤ) 
óĊßÙèĉêđßĉÜđÿšî 
óĊßÙèĉêîćöíøøöǰ� 
ÿĈøüÝđø×ćÙèĉê 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ÙèĉêýćÿêøŤóČĚîåćî 
ÖćøÙĉéĒúąêĆéÿĉîĔÝ 
üĉđÙøćąĀŤÖćøÙĉé 
ēðøĒÖøöÿĈđøĘÝøĎðìćÜ
ÙèĉêýćÿêøŤ 
ÖćøÙĉéĔî÷čÙéĉÝĉìĆú 

3
ǰîć÷ĂéĉýĆÖéĉĝǰǰ 
đéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 

üì�ö�ǰ	ÙèĉêýćÿêøŤðøą÷čÖêŤ
 
üì�ï�ǰ	ÙèĉêýćÿêøŤ
 

ÿöÖćøđßĉÜĂîčóĆîíŤ 
ÖćøüĉđÙøćąĀŤđßĉÜêĆüđú× 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ÙèĉêýćÿêøŤóČĚîåćî 
ÖćøÙĉéĒúąêĆéÿĉîĔÝ 
üĉđÙøćąĀŤÖćøÙĉé 
ÖćøÙĉéĔî÷čÙéĉÝĉìĆú 

4
ǰîćÜÿćüÝĉøćõøèŤǰÖüé×Ćî üì�ö�ǰ	ÿëĉêĉ
 
üì�ï�ǰ	ÙèĉêýćÿêøŤ
 

ĀúĆÖÿëĉêĉ 
ÖćøüĉđÙøćąĀŤÖćøëéëĂ÷ 
ÖćøüĉÝĆ÷éĈđîĉîÜćî 
ÙèĉêÿëĉêĉýćÿêøŤ 
ÙèĉêýćÿêøŤóČĚîåćî 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 

5
ǰîćÜöćýõĉîĆîìŤǰóĆîíŤóĉóĆç
ĕóïĎú÷Ť 

üì�ö�ǰ	ÿëĉêĉðøą÷čÖêŤ
 
üì�ï�ǰ	ÿëĉêĉ
 
 

ĒñîĒïïÖćøìéúĂÜ 
ĀúĆÖÿëĉêĉ 
ÙüćöîŠćÝąđðŨîĒúąÿëĉêĉ 
ÙèĉêýćÿêøŤóČĚîåćî 

6
ǰîćÜÿć÷ĔÝǰǰđóßøÙÜìĂÜ Öý�ö�ǰ	ÙèĉêýćÿêøŤ
 
Ù�ï�ǰ	ÙèĉêýćÿêøŤ
 

üĉ÷čêÙèĉê 
ÙèĉêýćÿêøŤÿĈĀøĆïÙøĎǰ� 
ÙèĉêýćÿêøŤÿĈĀøĆïÙøĎǰ� 
ÿĈøüÝđø×ćÙèĉê 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
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ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ รายวิชาท่ีสอน 
ĒÙúÙĎúĆÿÿĈĀøĆïüĉýüÖøǰ� 
ĒÙúÙĎúĆÿÿĈĀøĆïüĉýüÖøǰ� 
ÙèĉêýćÿêøŤóČĚîåćî 
ÖćøÙĉéĒúąêĆéÿĉîĔÝ 
üĉđÙøćąĀŤÖćøÙĉé 
ÖćøÙĉéĔî÷čÙéĉÝĉìĆú 

7
ǰîćÜÿćüýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ ðø�é�ǰ	ÙèĉêýćÿêøŤðøą÷čÖêŤ
 
ýþ�ö�ǰ	ÙèĉêýćÿêøŤýċÖþć
 
üì�ï�ǰ	ÙèĉêýćÿêøŤ
 

ÿöÖćøđßĉÜĂîčóĆîíŤ 
ÖćøüĉđÙøćąĀŤđßĉÜêĆüđú× 
óĊßÙèĉêđßĉÜđÿšî 
üĉ÷čêÙèĉê 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ÙèĉêýćÿêøŤóČĚîåćî 
ÖćøÙĉéĒúąêĆéÿĉîĔÝ 
üĉđÙøćąĀŤÖćøÙĉé 
ÖćøÙĉéĔî÷čÙéĉÝĉìĆú 
ēðøĒÖøöÿĈđøĘÝøĎðìćÜ
ÙèĉêýćÿêøŤ 

8
ǰîćÜÿćüýøĆè÷ćǰǰđăÜÿüĆÿéĉĝ üì�ö� (ÙèĉêýćÿêøŤĒúąÿëĉêĉ) 
üì�ï�ýċÖþćýćÿêøŤǰ
	ÙèĉêýćÿêøŤ
 

óĊßÙèĉêîćöíøøöǰ� 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ÙèĉêýćÿêøŤóČĚîåćî 
ĀúĆÖÿëĉêĉ 
ÖćøÙĉéĒúąêĆéÿĉîĔÝ 
üĉđÙøćąĀŤÖćøÙĉé 
ÖćøÙĉéĔî÷čÙéĉÝĉìĆú 

9
ǰîć÷íĊøąóÜÙŤǰÙÜđÖČĚĂ üì�ö� (ÙèĉêýćÿêøŤĒúąÿëĉêĉ) 
üì�ï. (ÙèĉêýćÿêøŤ) 

ÖćøüĉÝĆ÷éĈđîĉîÜćî 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ĀúĆÖÿëĉêĉ 
ÙèĉêýćÿêøŤóČĚîåćî 
üĉđÙøćąĀŤÖćøÙĉé 
ÖćøÙĉéĔî÷čÙéĉÝĉìĆú 
 

10) îćÜÿćüõĆìøćüøøèǰ 
đóßøĒÖšü 

üì�é� (ÙèĉêýćÿêøŤ) 
üì�ö� (ÙèĉêýćÿêøŤ) 
üì�ï. (ÙèĉêýćÿêøŤ) 

ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
ĒÙúÙĎúĆÿǰ� 
üĉđÙøćąĀŤÖćøÙĉé 
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ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ รายวิชาท่ีสอน 
ìùþãĊÖøćô 
ÖćøüĉđÙøćąĀŤđßĉÜàšĂîǰ� 
ÖćøÙĉéĔî÷čÙéĉÝĉìĆú 
ÙèĉêüĉđÙøćąĀŤ 
õćþćĂĆÜÖùþÿĈĀøĆï
ÙèĉêýćÿêøŤ 

4.2 ĂćÝćø÷Ťóĉđýþ 
ĕöŠöĊ 
 

5. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
Ùèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úć 

  



øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąöÙĂ��ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���4 Āîšćǰ9 
 

องคประกอบที่ 1    การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1   การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 
ผูกำกับดูแลตัวบงชี้ :ĂćÝćø÷Ťÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß  โทรศัพท  : 074-260260 ตอ 1552 
ผูจัดเก็บขอมลู : ĂćÝćø÷Ťÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß  โทรศัพท  : 074-260260 ตอ 1552 
การจัดเก็บขอมลู :  ðŘÖćøýċÖþć 256� 
ผลการดำเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 

ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามเกณฑการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 
9  1.จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาตร ี
ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ5ǰÙîĒúąđðŨîĂćÝćø÷ŤðøąÝĈđÖĉîÖüŠćǰ1ǰĀúĆÖÿĎêøĕöŠĕéšĒúąðøąÝĈ
ĀúĆÖÿĎêøêúĂéøą÷ąđüúćìĊęÝĆéÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøîĆĚîǰ ēé÷öĊĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂï
ĀúĆÖÿĎêøđðŨîĕðêćöđÖèæŤǰéĆÜîĊĚǰǰǰ 

1. ǰéø�õĆìøćüøøèǰđóßøĒÖšü 
2�ǰǰéø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
3.ǰǰîć÷ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
4.  îć÷ÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéßǰǰǰǰǰǰǰǰ 

            5. ǰîćÜÿćüýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
9  2. คุณสมบัติของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาตร ี
ÙčèüčçĉøąéĆïðøĉââćēìĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćĀøČĂéĈøÜêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøĕöŠêęĈÖüŠćñĎšßŠü÷
ýćÿêøćÝćø÷ŤǰĔîÿć×ćìĊęêøÜĀøČĂÿĆöóĆîíŤÖĆïÿć×ćüĉßćìĊęđðŗéÿĂîǰĒúąöĊñúÜćîìćÜ
üĉßćÖćøĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰ�ǰøć÷ÖćøǰĔîøĂïǰ�ǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰ 

ǰĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøÙčèüčçĉĀøČĂéĈøÜêĈĒĀîŠÜìćÜǰüĉßćÖćøđðŨîĕðêćö
đÖèæŤöćêøåćîĀúĆÖÿĎêøǰÝĈîüîǰ�ǰÙîǰÙČĂ 

1. ǰéø�õĆìøćüøøèǰđóßøĒÖšü 
2�ǰǰéø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
3.ǰǰîć÷ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
4.  îć÷ÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéßǰǰǰǰǰǰǰǰ 

            5. ǰîćÜÿćüýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
9  3. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร 

ปริญญาตร ี
ÙčèüčçĉøąéĆïðøĉââćēìĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćĀøČĂéĈøÜêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøĕöŠêęĈÖüŠćñĎšßŠü÷
ýćÿêøćÝćø÷ŤǰĔîÿć×ćìĊ ęêøÜĀøČĂÿĆöóĆîíŤÖĆïÿć×ćüĉßćìĊ ęđðŗéÿĂîǰöĊñúÜćîìćÜ
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ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามเกณฑการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 
üĉßćÖćøĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰ�ǰøć÷ÖćøǰĔîøĂïǰ�ǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĕöŠÝĈÖĆéÝĈîüîĒúąðøąÝĈĕéš
öćÖÖüŠćǰ�ǰĀúĆÖÿĎêøǰ 

ĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøìčÖÙîǰöĊÙčèüčçĉĀøČĂéĈøÜêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøđðŨîĕð
êćöđÖèæŤöćêøåćîĀúĆÖÿĎêøǰÙČĂ 

1. éø�õĆìøćüøøèǰđóßøĒÖšü 
2. éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
3. îć÷ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
4. îć÷ÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß 
5. îćÜÿćüýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
6. îć÷íĊøóúǰïĆüìĂÜ 
7. îć÷íĊøąóÜÙŤǰÙÜđÖČĚĂ 
8. ñý�ÿć÷ĔÝǰđóßøÙÜìĂÜ 
9. îćÜÿćüÝĉøćõøèŤǰÖüé×Ćî 
10. îćÜöćýõĉîĆîìŤǰóĆîíŤóĉóĆçĕóïĎú÷Ť 

9  1. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
ปริญญาตร ี
2. อาจารยประจำ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÙčèüčçĉøąéĆïðøĉââćēìĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćĀøČĂéĈøÜêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøĕöŠêęĈ
ÖüŠćñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷ŤǰĔîÿć×ćîĆĚîĀøČĂÿć×ćüĉßćìĊęÿĆöóĆîíŤÖĆîĀøČĂÿć×ćüĉßć×ĂÜ
øć÷üĉßćìĊęÿĂîǰĀćÖđðŨîĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîÖŠĂîđÖèæŤîĊĚðøąÖćýĔßšǰĂîčēúöÙčèüčçĉøąéĆï
ðøĉââćêøĊĕéšǰēé÷öĊĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîǰðøąÝĈðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰìĆĚÜĀöé 11 ÙîǰĒúą
đðŨîĕðêćöđÖèæŤǰÙČĂ 

1. éø�õĆìøćüøøèǰđóßøĒÖšü 
2. éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
3. îć÷ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
4. îć÷ÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß 
5. îćÜÿćüýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
6. îć÷íĊøóúǰïĆüìĂÜ 
7. îć÷íĊøąóÜÙŤǰÙÜđÖČĚĂ 
8. îćÜÿć÷ĔÝǰđóßøÙÜìĂÜ 
9. îćÜÿćüÝĉøćõøèŤǰÖüé×Ćî 
10. îćÜöćýõĉîĆîìŤǰóĆîíŤóĉóĆçĕóïĎú÷Ť 

9  4. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 
ปริญญาตร ี
êšĂÜĕöŠđÖĉîǰ5ǰðŘǰêćöøĂïøą÷ąđüúć×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰĀøČĂĂ÷ŠćÜîšĂ÷ìčÖǰėǰ5 ðŘ 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

���ǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀúĆÖÿĎêøêćö
đÖèæŤöćêøåćîĀúĆÖÿĎêøìĊęÖĈĀîé
ēé÷ǰÿÖĂ� 

ñŠćî ;ǰñŠćî 
ǰĕöŠñŠćî 

;ǰñŠćî 
ǰĕöŠñŠćî 

ïøøúč 
 

หมายเหตุ : ĀćÖĕöŠñŠćîđÖèæŤ×šĂĔé×šĂĀîċęÜǰëČĂüŠćĀúĆÖÿĎêøĕöŠĕéšöćêøåćîǰĒúąñúđðŨîǰĶĕöŠñŠćîķǰ
ÙąĒîîđðŨîýĎî÷Ť 
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หมวดท่ี 2 อาจารย 

องคประกอบที่ 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ท่ี 4.1     การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
ผูกำกับดูแลตัวบงชี้ : ĂćÝćø÷ŤĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ โทรศัพท  : 074-260260 êŠĂ 1551 
ผูจัดเก็บขอมลู :       ĂćÝćø÷Ťǰéø�õĆìøćüøøèǰÿĉÜÙüćîîìŤ โทรศัพท  : 074-260260 êŠĂ 1552 
การจัดเก็บขอมูล :   ðŘÖćøýċÖþćǰ256� 
 
ผลการดำเนินงาน 

Ăíĉïć÷ñúÖćøéĈđîĉîÜćîìĊęĀúĆÖÿĎêøĕéšéĈđîĉîÖćøêćöøć÷úąđĂĊ÷éìĊęðøćÖäĔîêćøćÜ 

4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ประเด็นเปาหมาย :ǰ 

1. ĀúĆÖÿĎêøöĊĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęöĊÙüćöøĎšǰÙüćöÿćöćøëǰêøÜêćöđÖèæŤìĊęÖĈĀîéǰöĊ
ÙčèüčçĉêøÜêćöìĊęøąïčĔîǰöÙĂ�2 ÙøïìĆĚÜǰ5 ÙîǰĒúąÿŠÜđÿøĉöĔĀšöĊÖćøóĆçîćǰÙüćöøĎšǰÙüćöÿćöćøëǰ
×ĂÜĂćÝćø÷ŤđóČęĂÿøšćÜÙüćöđ×šöĒ×ĘÜìćÜüĉßćÖćøĔĀšÖĆïĀúĆÖÿĎêøĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ 

2. ÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊ ęöĊêŠĂÖćøøĆïĒúąĒêŠÜêĆ ĚÜĂćÝćø÷ŤñĎ šø ĆïñĉéßĂï
ĀúĆÖÿĎêøĂ÷ĎŠĔîøąéĆïĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ���� 
ผลการดำเนินงาน :ǰ 
x  มีระบบ มีกลไก 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰøŠüöÖĆïÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúą
đìÙēîēú÷ĊǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰøćßõĆäÿÜ×úćǰöĊÖćøÿĈøüÝĒúąüćÜĒñîøą÷ą÷ćüđóČęĂĔĀšĂĆêøćÖĈúĆÜ
ñĎ šø ĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøđðŨîĕðêćöđÖèæŤöćêøåćî×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰ ĒúąĕöŠÖøąìïÖĆïĒñîÖćø
éĈđîĉîÜćî×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰēé÷óĉÝćøèćÝćÖÖøĂïĂĆêøćÖĈúĆÜǰĒñîóĆçîćêîđĂÜǰ	ÖćøúćýċÖþćêŠĂ
ǰ
ĒúąÖćøđÖþĊ÷èĂć÷čøćßÖćø×ĂÜĂćÝćø÷Ťǰ đóČęĂîĈöćĔßšđðŨî×šĂöĎúðøąÖĂïÖćø×ĂøĆïÖćøÿîĆïÿîčî
ÝĆéÿøøĂćÝćø÷ŤÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćĒúąđöČęĂĕéšøĆïÖćøÝĆéÿøøĒúšüǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆä
ÿÜ×úćǰÖĘÝąéĈđîĉîÖćøøĆïÿöĆÙøĒúąÙĆéđúČĂÖĂćÝćø÷Ťǰêćö×šĂïĆÜÙĆï×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆ ä
ÿÜ×úćǰüŠćéšü÷óîĆÖÜćîĔîÿëćïĆîĂčéöýċÖþćǰó�ý�ǰ����ǰĒúąĔîðøąÖćýöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆä
ÿÜ×úćǰđøČęĂÜÖćøÿøøĀćĒúąïøøÝčĒêŠÜêĆĚÜïčÙÙúđ×šćđðŨîóîĆÖÜćîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰó�ý�ǰ����ǰĀöüéìĊęǰ
�ǰ×šĂǰ�ǰđøČęĂÜ×ĂÜ×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćǰüŠćéšü÷óîĆÖÜćîĔîÿëćïĆîĂčéöýċÖþćǰó�ý�ǰ
����ǰĒúąêøÜÖĆï×šĂÖĈĀîé×ĂÜÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøĂčéöýċÖþćǰ	ÿÖĂ�
îĆęîÙČĂñĎšøĆïñĉéßĂï
ĀúĆÖÿĎêøÝąêšĂÜöĊÙčèüčçĉÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćēìđðŨîĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰĒúąêšĂÜÝïÖćøýċÖþćĔî
ÿć×ćüĉßćìĊęêøÜĀøČĂÿĆöóĆîíŤÖĆïĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤàċęÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷
øćßõĆäÿÜ×úćÝąöĂïĀöć÷ĔĀšĀúĆÖÿĎêøöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøÙĆéđúČĂÖĂćÝćø÷ŤêćöúĈéĆïéĆÜîĊĚ 

1. ĀúĆÖÿĎêøðøąßčöñĎ šøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøÖĈĀîéÙčèÿöïĆêĉìĆ ĚÜéšćîÙčèüčçĉÖćøýċÖþćǰñú
ÖćøýċÖþćǰÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëǰðøąÿïÖćøèŤìĊęÝąêšĂÜÿĂéÙúšĂÜÖĆïÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜ
ĀúĆÖÿ ĎêøǰĒúąđðŨîĕðêćöđÖèæŤöćêøåćî×ĂÜĀúĆÖÿ ĎêøìĊ ęÖĈĀîéēé÷ÿĈîĆÖÜćî
ÙèąÖøøöÖćøÖćøĂčéöýċÖþćĒúšüĒÝšÜĕð÷ĆÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćđóČęĂéĈđîĉîÖćøêŠĂ 
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2. öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćǰéĈđîĉîÖćøðøąÖćýøĆïÿöĆÙøĂćÝćø÷ŤêćöÙčèÿöïĆêĉìĊęĀúĆÖÿĎêø
ÖĈĀîéǰĒúąéĈđîĉîÖćøÙĆéđúČĂÖĂćÝćø÷Ťēé÷ÖćøÿĂïìĆĚÜÿĂï×šĂđ×Ċ÷îǰÿĂïÿĆöõćþèŤǰĒúą
ÿĂïÿĂîǰǰàċęÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćǰÝąöĊÙĈÿĆęÜĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøéĈđîĉîÖćøÿĂï
ìčÖ×ĆĚîêĂîǰĒúąöĂïĀöć÷ĔĀšñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøöĊÿŠüîøŠüöĔîìčÖ×ĆĚîêĂîđßŠîđéĊ÷üÖĆîǰ
ĂćìĉđßŠîǰÖćøĂĂÖ×šĂÿĂï×šĂđ×Ċ÷îǰǰÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤǰĒúąÖćøÿĂïÿĂî 

3. ÙèąÖøøöÖćøìĊęĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜéĈđîĉîÖćøÙĆéđúČĂÖēé÷óĉÝćøèćêćöđÖèæŤìĊęÖĈĀîé×ċĚîǰ
ĒúąîĈ×šĂÿøčðìĊęĕéšÿŠÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćđóČęĂðøąÖćýñúÖćøÙĆéđúČĂÖêŠĂĕð 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰÿŠüîøąïïÖćøĒêŠÜêĆĚÜñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤöĊ
ÖćøüćÜøąïïÖćøéĈđîĉîÜćîđóČęĂĒêŠÜêĆĚÜñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøĕüšéĆÜîĊĚ 

1) ÖøèĊìĊęöĊÖćø÷ÖøŠćÜĀúĆÖÿĎêøĔĀöŠĀøČĂĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜǰĀúĆÖÿĎêøÝąêšĂÜóĉÝćøèć
ÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĆĚÜđßĉÜðøĉöćèĒúąđßĉÜÙčèõćóĔĀšđðŨîĕðêćöđÖèæŤöćêøåćî
×ĂÜĀúĆÖÿĎêøìĊęÖĈĀîéēé÷ÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøĂčéöýċÖþćǰĒúąøąïčøć÷úąđĂĊ÷éêŠćÜǰėǰ
ĂćìĉđßŠîǰßČęĂ�ÿÖčúǰêĈĒĀîŠÜüĉßćÖćøǰÙčèüčçĉ�ÿć×ćǰÿëćïĆîÖćøýċÖþćǰĒúąðŘìĊęÿĈđøĘÝÖćøýċÖþć×ĂÜ
ñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøĕüšĔîøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰ	öÙĂ��
ǰĂ÷ŠćÜßĆéđÝîǰĒúšüđÿîĂĕð÷ĆÜòść÷
üĉßćÖćø×ĂÜÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊǰđóČęĂđÿîĂ×ĂĂîčöĆêĉĀúĆÖÿĎêøêŠĂÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćß
õĆäÿÜ×úćǰĒúąÿŠÜêŠĂĕð÷ĆÜÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøĂčéöýċÖþćđóČęĂ×ĂøĆïÖćøøĆïøĂÜĀúĆÖÿĎêø 

2) ĔîÖøèĊìĊęĀúĆÖÿĎêøÖĈúĆÜéĈđîĉîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĂ÷ĎŠǰ ĒúąÝĈđðŨîêšĂÜöĊÖćø
đðúĊę÷îĒðúÜñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøǰĀúĆÖÿĎêøêšĂÜéĈđîĉîÖćø×ĂđðúĊę÷îĒðúÜñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêø
êćöĒïïôĂøŤöÖćøðøĆïðøčÜĒÖšĕ×ĀúĆÖÿĎêøǰ	ÿöĂ���
ǰēé÷ÝąêšĂÜóĉÝćøèćÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜ
ñĎ šø ĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊ ęöćìéĒìîĔĀšđðŨîĕðêćöđÖèæŤöćêøåćî×ĂÜĀúĆÖÿĎêøìĊ ęÖĈĀîéēé÷
ÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøĂčéöýċÖþćđßŠîđéĊ÷üÖĆîǰ ĒúšüđÿîĂĕð÷ĆÜòść÷üĉßćÖćø×ĂÜÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊǰđóČęĂđÿîĂ×ĂĂîčöĆêĉêŠĂÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úć 

3) đöČ ęĂöĊĂćÝćø÷ŤĔĀöŠđ×šćöćđðŨîñĎ šøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßć
ÙèĉêýćÿêøŤÝąöĊÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔĀšÖĆïñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøÙîĔĀöŠǰ ēé÷ÖćøðåöîĉđìýĒúą
ĒêŠÜêĆ ĚÜñĎ šø ĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊ ęöĊĂ÷Ď ŠđéĉöđðŨîĂćÝćø÷ŤóĊ ęđúĊ Ě÷ÜǰìĈĀîšćìĊ ęĔĀšÙĈĒîąîĈđÖĊ ę÷üÖĆï
øć÷úąđĂĊ÷éĒúąÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰđóČęĂĔĀšÖúĕÖÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜĀúĆÖÿĎêøĕðđðŨîĂ÷ŠćÜ
öĊðøąÿĉìíĉõćó 

îĂÖÝćÖîĊĚĀúĆÖÿĎêø÷ĆÜđúĘÜđĀĘîÙüćöÿĈÙĆâ×ĂÜÖćøóĆçîćñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęöĊĂ÷ĎŠđéĉö
Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰđóČęĂÿøšćÜÙüćöđ×šöĒ×ĘÜ×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰĒúąñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøÿćöćøëìĈÜćîêćö
ÙüćöđßĊę÷üßćâ×ĂÜĒêŠúąÙîĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóǰ ēé÷ÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúąÿîĆïÿîčîĔĀšĕéšýċÖþćêŠĂ
ĔîøąéĆïðøĉââćđĂÖǰĒúąìĈñúÜćîìćÜüĉßćÖćøĒúąüĉÝĆ÷ǰêúĂéÝîóĆçîćÙüćöÿćöćøëĒúąÙüćö
đßĊ ę÷üßćâĔîýćÿêøŤǰà ċ ęÜĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčîìĆ ĚÜÝćÖÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊǰĒúą
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćǰ đßŠîǰÖćøÿîĆïÿîčîÖćøúćýċÖþćêŠĂ×ĂÜĂćÝćø÷Ťǰ ÖćøÝĆéĂïøöđßĉÜ
ðäĉï Ćê ĉÖćøÖćøìĈñúÜćîìćÜüĉßćÖćøĒúąÜćîüĉÝĆ÷ǰêúĂéÝîöĊÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćèĔĀš
ñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøĕéšìĈñúÜćîìćÜüĉßćÖćøĒúąêĊóĉöóŤđñ÷ĒóøŠǰĀøČĂÖćøÿîĆïÿîčîĔĀšĕðøćßÖćøǰǰ
ìĆĚÜÖćøđ×šćøŠüöĂïøöǰðøąßčöǰÿĆööîćǰđóČęĂóĆçîćĒúąêŠĂ÷ĂéĂÜÙŤÙüćöøĎšĔîýćÿêøŤìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĔĀšÖĆï
êîđĂÜ 
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x  มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰ ĕéšéĈđîĉîÖćøóĉÝćøèćÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜ
ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĆĚÜđßĉÜðøĉöćèĒúąđßĉÜÙčèõćóĔĀšđðŨîĕðêćöđÖèæŤöćêøåćî×ĂÜ
ĀúĆÖÿĎêøìĊęÖĈĀîéēé÷ÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøĂčéöýċÖþćǰ 
x  มีการประเมินกระบวนการ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀúĆÖÿĎêøĕéšöĊÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøǰóïüŠćÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøìčÖÙîöĊÙčèüčçĉ
ÖćøýċÖþćêøÜêćööćêøåćîĀúĆÖÿĎêøǰĒúąĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÖøąïüîÖćøǰÖćø×ĂêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćø
ÝĈîüîǰ�ǰÙî ĒúąĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜÖćøđêøĊ÷öñúÜćîđóČęĂ÷Čęî×ĂêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøǰÝĈîüîǰ3 Ùî 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđöČęĂđÿøĘÝÿĉĚîðŘÖćøýċÖþćìčÖðŘǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšìĈÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĂćÝćø÷Ť
ðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøǰöĊñúÖćøðøąđöĉîéĆÜêćøćÜêŠĂĕðîĊĚ 
การรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร คาเฉลี่ย ระดับ 
��ǰøąïïÖćøøĆïĂćÝćø÷ŤĔĀöŠöĊÖøąïüîÖćøìĊęßĆéđÝîĒúąđĀöćąÿö ���� öćÖìĊęÿčé 
��ǰÖćøÖĈĀîéÙčèÿöïĆêĉĂćÝćø÷ŤìĊęøĆïöćöĊÙüćöÿĂéÙúšĂÜÖĆïïøĉïì×ĂÜ
ĀúĆÖÿĎêø ���� öćÖìĊęÿčé 

��ǰÖúĕÖÖćøÙĆéđúČĂÖĂćÝćø÷ŤĔĀöŠđĀöćąÿöēðøŠÜĔÿ ���� öćÖìĊęÿčé 
��ǰøąïïĒúąÖćøĒêŠÜêĆĚÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøöĊÖøąïüîÖćøìĊęßĆéđÝî
ĒúąđĀöćąÿö ���� öćÖìĊęÿčé 

รวม 5.00 มากท่ีสุด 

đöČęĂÿĉĚîÿčéÖćøéĈđîĉîÜćîǰñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøĕéšìĈÖćøðøąđöĉîñúǰóïüŠćǰÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜ
ÖøøöÖćøïøĉĀćøĀúĆÖÿĎêøêŠĂÖćøøĆïĒúąĒêŠÜêĆĚÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøǰĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖìĊęÿčéǰÙŠćđÞúĊę÷
đìŠćÖĆïǰ���� 

x  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÝćÖÖćøðøąßčöóĉÝćøèćÖøąïüîÖćøøĆïĒúąĒêŠÜêĆĚÜñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøǰóïüŠćđðŨî
øąïïĒúąÖúĕÖìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćóÿćöćøëìĈĔĀšĀúĆÖÿĎêøöĊñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęđðŨîĕðêćöÖøĂï
öćêøåćîÙčèüčçĉìĊ ęÖĈĀîéēé÷ÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøĂčéöýċÖþćĒĀŠÜßćêĉǰ ĒúąìćÜĀúĆÖÿĎêø
ÿîĆïÿîčîĔĀšĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêø×ĂêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøđóČęĂÝąĕéšđðŨîĕðêćööćêøåćîìĊę
ÖĈĀîé 
x  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรมมแีนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยนั 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĕöŠöĊ 
สรุปเปาหมายการดำเนินงาน :  
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀúĆÖÿĎêøöĊĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊ ęöĊÙüćöøĎšǰÙüćöÿćöćøëǰêøÜêćöđÖèæŤìĊę
ÖĈĀîéǰöĊÙčèüčçĉêøÜêćöìĊęøąïčĔîǰöÙĂ�2 ĒúąÿŠÜđÿøĉöĔĀšöĊÖćøóĆçîćǰÙüćöøĎšǰÙüćöÿćöćøëǰ×ĂÜ
ĂćÝćø÷ŤđóČęĂÿøšćÜÙüćöđ×šöĒ×ĘÜìćÜüĉßćÖćøĔĀšÖĆïĀúĆÖÿĎêøĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.1-1 ĒñîÖćøïøĉĀćøĒúąĒñîóĆçîćĂćÝćø÷ŤǰøąéĆïĀúĆÖÿĎêø 
4.1.1-2 ĀúĆÖÿĎêøǰüì�ï�ǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰǰó�ý�ǰ���� 
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4.1.1-3 øć÷ÜćîÿøčðñúÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎ šø ĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøêŠĂÖćøïøĉĀćø
ĀúĆÖÿĎêø 

 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 
ประเด็นเปาหมาย :ǰ 

1. ÝĈîüîĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøÙÜĂ÷ĎŠÙøïìĆĚÜǰ�ǰÙî 
2. ÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęöĊêŠĂÖćøïøĉĀćøĂćÝćø÷ŤĂ÷ĎŠĔîøąéĆïĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ���� 

ผลการดำเนินงาน :ǰ 
x  มีระบบ มีกลไก 

ÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøĄǰÖĈĀîéøąïïÖćøïøĉĀćøĂćÝćø÷ŤĔĀšöĊÙüćöÿĂéÙúšĂÜÖĆïøąïïïøĉĀćø
ĂćÝćø÷Ť×ĂÜÙèąĄǰéĆÜîĊĚ 

ระบบการบริหารอาจารย 
1. ĀúĆÖÿĎêøÖĈĀîéïìïćìĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêø 
2. ĀúĆÖÿĎêøÝĆéìĈĒñîïøĉĀćøĒúąóĆçîćĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêø 
3. ĀúĆÖÿ ĎêøéĈđîĉîÖćøÖĈĀîéĂćÝćø÷ŤñĎ šÿĂîĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïøć÷üĉßćêćöÙüćöøĎš

ÙüćöÿćöćøëǰĒúąðøąÿïÖćøèŤ×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂî 
4. ĀúĆÖÿĎêøïøĉĀćøÖćøìĈÜćî×ĂÜĂćÝćø÷ŤĔĀšÙøĂïÙúčöìčÖóĆîíÖĉÝ 
5. ĀúĆÖÿĎêøÿĈøüÝÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøïøĉĀćøĀúĆÖÿĎêø 
6. ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìïìüîÖćøïøĉĀćøĂćÝćø÷Ť 
7. ĀúĆÖÿĎêøîĈñúÖćøìïìüîÖćøéĈđîĉîÜćîöćóĆçîćĒúąðøĆïðøčÜÖøąïüîÖćøïøĉĀćø

ĂćÝćø÷Ť 
ÝćÖøąïïÖćøïøĉĀćøĂćÝćø÷Ť×šćÜêšîǰǰÿćöćøëÝĈĒîÖÖúĕÖÖćøïøĉĀćøĂćÝćø÷ŤđðŨî

ðøąđéĘî÷ŠĂ÷ĕéšéĆÜîĊĚ 
��ǰéšćîÖćøïøĉĀćøĂĆêøćÖćøÖĈúĆÜĂćÝćø÷Ť�ǰ ÙèąÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøöĊÖćøüćÜĒñîéšćî

ĂĆêøćÖĈúĆÜéšćîĂćÝćø÷ŤĔĀšđðŨîĕðêćöđÖèæŤöćêøåćî×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰēé÷óĉÝćøèćÝĈîüîõćøąÜćî
ÿĂî×ĂÜĂćÝćø÷ŤǰĒñîÖćøúćýċÖþćêŠĂ×ĂÜĂćÝćø÷Ťǰ×šĂöĎúđüúćđÖþĊ÷èǰĒúąĂĆêøćÖćøÙÜĂ÷ĎŠ×ĂÜ
ĂćÝćø÷ŤǰéĆÜîĊĚ 
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îĂÖÝćÖîĊĚĀúĆÖÿĎêøĕéšÝĆéìĈĒñîÖćøïøĉĀćøĒúąĒñîóĆçîćĂćÝćø÷ŤêćöìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĔĀš
ÝĆéìĈđóČęĂðøąÖĂïÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜĀúĆÖÿĎêøéšü÷ 

��ǰéšćîÖćøïøĉĀćøïìïćìĒúąõćøąĀîšćìĊę×ĂÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêø  êćöøąïïĒúą
ÖúĕÖ×šĂìĊęǰ�ǰĒúąǰ�ǰéĆÜîĊĚ 

ǰǰǰǰ���ǰÖćøïøĉĀćøõćøąÜćîÿĂîǰ�ǰÙèąÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøĄǰÖĈĀîéĔĀšöĊÖćøðøąßčöđóČęĂ
ßĊĚĒÝÜõćøąïìïćìǰĀîšćìĊę×ĂÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøéšćîõćøąÜćîÿĂî 

���ǰõćøąÜćîéšćîÖćøóĆçîćîĆÖýċÖþćǰ�ǰÙèąÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøĄǰêšĂÜöĊðøąßčöøŠüöÖĆï
ĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîĔîĀúĆÖÿĎêøǰđóČęĂßĊĚĒÝÜõćøąïìïćìĀîšćìĊę×ĂÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøéšćîÖćøóĆçîć
îĆÖýċÖþć 

���ǰõćøąÜćîêćöóĆîíÖĉÝĂČęîǰėǰ�ǰÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøĄǰÖĈĀîéĔĀšöĊÖćøðøąßčöđóČęĂ
üćÜĒñîđÖĊę÷üÖĆïõćøąÜćîéšćîÖćøüĉÝĆ÷×ĂÜĂćÝćø÷Ťǰēé÷öĊÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤĒĀúŠÜÿîĆïÿîčîìčîÖćø
üĉÝĆ÷ǰĒúąÖĈÖĆïĔĀšĂćÝćø÷ŤĔîĀúĆÖÿĎêøìĈñúÜćîüĉÝĆ÷Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ 

ǰǰǰ���ǰõćøąÜćîðøąÖĆîÙčèõćóǰ�ǰÖĈĀîéĔĀšÙèąÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøĄǰĒúąĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂî
ðøąßčöøŠüöÖĆîđóČ ęĂĒúÖđðúĊ ę÷î×šĂöĎúìĊ ęđðŨîðøąē÷ßîŤĔîÖćøìĈøć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćó
ÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøǰøüöìĆ ĚÜöĂïĀöć÷ñĎ šø ĆïñĉéßĂïĔîÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúĒêŠúą
ĂÜÙŤðøąÖĂï 

   2�5ǰÖćøóĆçîćêîđĂÜǰ�ǰÖĈĀîéĔĀšöĊÖćøóĉÝćøèćÜïðøąöćèĔîÿŠüîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćø
óĆçîćĂćÝćø÷ŤìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøÝćÖÙèąĄǰđóČęĂÖĈĀîéìĉýìćÜÖćøÿŠÜđÿøĉöĂćÝćø÷ŤĔĀšđ×šćøŠüöðøąßčöǰ
ĂïøöǰÿĆööîćüĉßćÖćøǰĂ÷ŠćÜîšĂ÷ðŘúąǰ�ǰÙøĆĚÜ 

��ǰÖćøðøąđöĉîøąïïïøĉĀćøĂćÝćø÷Ť 
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���ǰÖĈĀîéĔĀšĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøÝĆéìĈĒïïøć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîêîđĂÜǰ�ǰÙøĆĚÜĔî
ĒêŠúąøĂïðŘÖćøýċÖþć 

��2 ÖĈĀîéĔĀšĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøïøĉĀćøĀúĆÖÿĎêø
ñŠćîøąïïðøąđöĉîìĊęÝĆéìĈĒúąøć÷Üćîñúēé÷ÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰ 

���ǰÖĈĀîéĔĀšÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøĄǰðøąßčöđóČęĂìïìüîøąïïÖćøïøĉĀćøĂćÝćø÷Ťēé÷Ĕßš
×šĂöĎúÝćÖǰ���ǰĒúąǰ���ǰ 

 
x  มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

��ǰéšćîÖćøïøĉĀćøĂĆêøćÖćøÖĈúĆÜĂćÝćø÷Ť�ǰÙèąÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøöĊÖćøðøąßčöđóČęĂ
üćÜĒñîéšćîĂĆêøćÖĈúĆÜéšćîĂćÝćø÷ŤĔĀšđðŨîĕðêćöđÖèæŤöćêøåćî×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰēé÷óĉÝćøèć
ÝĈîüîõćøąÜćîÿĂî×ĂÜĂćÝćø÷ŤǰĒñîÖćøúćýċÖþćêŠĂ×ĂÜĂćÝćø÷Ťǰ×šĂöĎúđüúćđÖþĊ÷èǰĒúąĂĆêøć
ÖćøÙÜĂ÷ĎŠ×ĂÜĂćÝćø÷Ť  ÝćÖĒñîïøĉĀćøĒúąóĆçîćĂćÝćø÷Ťǰîć÷ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜǰöĊĒñîÖćø
úćýċÖþćêŠĂĔîðŘǰó�ý�ǰ����ǰìćÜĀúĆÖÿĎêøĕéšöĊÖćøðøąßčöóĉÝćøèćĀćĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêø
öćìéĒìîēé÷üĉđÙøćąĀŤÝćÖÙčèüčçĉÖćøýċÖþćǰÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëǰÙüćöđßĊę÷üßćâìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆï
ÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰĒúąđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤöćêøåćîĀúĆÖÿĎêøǰÝċÜöĂïĀöć÷ĔĀšǰĂćÝćø÷Ť
íĊøóúǰïĆüìĂÜǰđ×šćöćđðŨîĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęöćìéĒìîǰĂćÝćø÷ŤìĊęöĊĒñîúćýċÖþćêŠĂéĆÜ
êćøćÜêŠĂĕðîĊĚ 

 

ชื่อ – สกุล 
ระดับ 

การศึกษา 
ลา

ศึกษา
ตอ 

เกษียณ 
อายุ

ราชการ 

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมาทดแทน 

îćÜÿćüýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
	ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂï
ĀúĆÖÿĎêø
 

üì�ö�
	ÙèĉêýćÿêøŤ
Ēúąÿëĉêĉ
 

 ����  

éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
	ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂï
ĀúĆÖÿĎêø
 

ðø�é�ǰ
	ÙèĉêýćÿêøŤ
ðøą÷čÖêŤ
 

ǰǰ 
����  

îć÷ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
	ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂï
ĀúĆÖÿĎêø
 

üì�ö�
	ÙèĉêýćÿêøŤ
ðøą÷čÖêŤ
 

���� ���� îć÷íĊøóúǰïĆüìĂÜ 

îć÷ÿćîĉê÷Ťǰǰùìíĉđéß 
	ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂï
ĀúĆÖÿĎêø
 

üì�ö�
	ÙèĉêýćÿêøŤ
Ēúąÿëĉêĉ
 

 ����  

éø�õĆìøćüøøè đóßøĒÖšü 
	ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂï
ĀúĆÖÿĎêø
 

üì�é�
	ÙèĉêýćÿêøŤ
  ����  
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��ǰéšćîÖćøïøĉĀćøïìïćìĒúąõćøąĀîšćìĊę×ĂÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêø 
ǰǰǰǰ���ǰÖćøïøĉĀćøõćøąÜćîÿĂîǰ�ǰÙèąÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøĄǰĕéšöĊÖćøðøąßčöđóČęĂßĊĚĒÝÜ

õćøąïìïćìǰĀîšćìĊę×ĂÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøéšćîõćøąÜćîÿĂîǰ ēé÷ĔĀšÙüćöÿĈÙĆâÖĆïÖćø
ÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĔĀšïøøúčêćöñúÖćøđøĊ÷îøĎšìĊęÙćéĀüĆÜǰ(Expected Learning Outcome : ELO) 
đðŨîÿĈÙĆâǰǰđóČęĂĔĀšïøøúčøąïïĒúąÖúĕÖ×šĂìĊęǰ�ǰĒúąǰ�ǰǰéĆÜîĊĚ 

1) êĉéêćöǰÖĈÖĆïĒúąìüîÿĂïÖćøÝĆéìĈøć÷úąđĂĊ÷éĒñîÖćøÿĂîǰöÙĂ��ǰ�ǰ�ǰĔĀš
ĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîÿŠÜÖŠĂîđðŗéõćÙÖćøýċÖþć 

2) êĉéêćöǰÖĈÖĆïĒúąìüîÿĂïÖćøÝĆéìĈøć÷ÜćîñúÖćøÿĂîǰöÙĂ��ǰ �ǰ�ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĔĀšĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîÿŠÜõć÷Ĕîǰ��ǰüĆîĀúĆÜÿĉĚîõćÙÖćøýċÖþć 

3) ÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøĄǰøŠüöÖĆîÝĆéìĈøć÷ÜćîñúĀúĆÖÿĎêøǰöÙĂ��ǰõć÷Ĕîǰ��ǰüĆî
ĀúĆÜÿĉĚîðŘÖćøýċÖþć 

4) ÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøĄǰöĊĀîšćìĊęìüîÿĂï×šĂÿĂïÖúćÜõćÙǰ×šĂÿĂïðúć÷õćÙǰ
ĒúąñúÖćøđøĊ÷î×ĂÜîĆÖýċÖþćìčÖøć÷üĉßć 

���ǰõćøąÜćîéšćîÖćøóĆçîćîĆÖýċÖþćǰ�ǰÙèąÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøĄǰðøąßčöøŠüöÖĆï
ĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîĔîĀúĆÖÿĎêøǰđóČęĂßĊĚĒÝÜõćøąïìïćìǰĀîšćìĊę×ĂÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøéšćîÖćø
óĆçîćîĆÖýċÖþćéĆÜîĊĚ 

1) ĒêŠÜêĆĚÜĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćǰ ēé÷ĒêŠÜêĆĚÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøǰ ĔĀšđðŨîìĊęðøċÖþć
×ĂÜîĆÖýċÖþćìčÖßĆĚîðŘǰêúĂéÝîÖĈÖĆïǰêĉéêćöÖćøĔĀšÙĈðøċÖþć×ĂÜĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćìčÖßĆĚîðŘǰđóČęĂ
øĆïìøćïĒúąøŠüöÖĆîĀćĒîüìćÜĒÖšĕ×ðŦâĀćìĊęóïĔîîĆÖýċÖþćĒêŠúąßĆĚîðŘ 

2) ĒêŠÜêĆĚÜĂćÝćø÷ŤîĉđìýîĆÖýċÖþćòřÖÜćîßĆĚîðŘìĊęǰ�ǰēé÷ÙĈîċÜëċÜÿĆéÿŠüîìĊęđĀöćąÿö
øąĀüŠćÜÝĈîüîîĆÖýċÖþćĒúąĂćÝćø÷Ť 

���ǰõćøąÜćîêćöóĆîíÖĉÝĂČęîǰėǰ�ǰÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøĄǰðøąßčöđóČęĂüćÜĒñîđÖĊę÷üÖĆï
õćøąÜćîéšćîÖćøüĉÝĆ÷×ĂÜĂćÝćø÷Ťǰ ēé÷öĊÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤĒĀúŠÜÿîĆïÿîčîìčîÖćøüĉÝĆ÷ǰĒúąÖĈÖĆï
ĔĀšĂćÝćø÷ŤĔîĀúĆÖÿĎêøìĈñúÜćîüĉÝĆ÷Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ 

ǰǰǰ���ǰõćøąÜćîðøąÖĆîÙčèõćóǰ�ǰÙèąÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøĄǰĒúąĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîðøąßčö
øŠüöÖĆîđóČęĂĒúÖđðúĊę÷î×šĂöĎúìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤĔîÖćøìĈøć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþć
õć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøǰøüöìĆĚÜöĂïĀöć÷ñĎšøĆïñĉéßĂïĔîÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúĒêŠúąĂÜÙŤðøąÖĂï 

   2�5ǰÖćøóĆçîćêîđĂÜ�ǰÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøøŠüöÖĆîóĉÝćøèćÜïðøąöćèĔîÿŠüîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
ÖĆïÖćøóĆçîćĂćÝćø÷ŤìĊęĕéšøĆïÝĆéÿøøÝćÖÙèąĄǰđóČęĂÖĈĀîéìĉýìćÜÖćøÿŠÜđÿøĉöĂćÝćø÷ŤĔĀšđ×šćøŠüö
ðøąßčöǰĂïøöǰÿĆööîćüĉßćÖćøǰĂ÷ŠćÜîšĂ÷ðŘúąǰ�ǰÙøĆĚÜǰêúĂéÝîÿŠÜđÿøĉöóĆçîćĂćÝćø÷ŤéšćîÜćîüĉÝĆ÷ǰ
ÿîĆïÿîčîĔĀšĂćÝćø÷Ťĕéšđ×šćøŠüöĀøČĂîĈđÿîĂñúÜćîüĉÝĆ÷ìĆ ĚÜĔîøąéĆïßćêĉĒúąîćîćßćêĉ  øüöëċÜ
ĀúĆÖÿĎêøĕéšðøąßčöĒúąöĊÖćøìïìüîđóČęĂïøĉĀćøÝĆéÖćøĂćÝćø÷ŤđóČęĂđ×šćÿĎŠêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøǰ 

��ǰÖćøðøąđöĉîøąïïïøĉĀćøĂćÝćø÷Ť 
���ǰĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøÝĆéìĈĒïïøć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîêîđĂÜǰ�ǰÙø Ć ĚÜĔîðŘ

ÖćøýċÖþćǰ����ǰĒúąÝĆéÿŠÜĔĀšÖĆïðøąíćîĀúĆÖÿĎêøĄǰǰđóČęĂóĉÝćøèćðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜ
ĂćÝćø÷Ť 

��2 ĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂÖćøïøĉĀćøĀúĆÖÿĎêøñŠćîøąïï
ðøąđöĉîìĊęÝĆéìĈĒúąøć÷Üćîñúēé÷ÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰ 
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���ǰÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøĄǰðøąßčöđóČęĂìïìüîøąïïÖćøïøĉĀćøĂćÝćø÷Ťēé÷Ĕßš×šĂöĎúÝćÖǰ
���ǰĒúąǰ���ǰ 
x  มีการประเมินกระบวนการ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđöČęĂđÿøĘÝÿĉĚîðŘÖćøýċÖþćìčÖðŘǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšìĈÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĂćÝćø÷Ť
ðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøêćöøąïïĒúąÖúĕÖ×šĂìĊęǰ�ǰöĊñúÖćøðøąđöĉîéĆÜêćøćÜêŠĂĕðîĊĚ 
 
การบริหารจัดการอาจารย Mean ระดับ 
��ǰÖćøüćÜĒñîøą÷ą÷ćüéšćîĂĆêøćÖĈúĆÜĂćÝćø÷ŤĔĀšđðŨîĕðêćöđÖèæŤ
öćêøåćîĀúĆÖÿĎêø ���� öćÖìĊęÿčé 

��ǰÙüćößĆéđÝîĔîÖćøÖĈĀîéïìïćìĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜĂćÝćø÷Ť
ðøąÝĈĀúĆÖÿĎêø ���� öćÖìĊęÿčé 

��ǰĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøðøąßčöđóČęĂüćÜĒñîǰêĉéêćöǰ
ĒúąìïìüîÖćøéĈđîĉîÜćîĀúĆÖÿĎêø ���� öćÖìĊęÿčé 

��ǰÖćøÝĆéøć÷üĉßćöĊÙüćöÿĂéÙúšĂÜÖĆïÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøë×ĂÜĂćÝćø÷Ť
ñĎšÿĂî ���� öćÖìĊęÿčé 

5. ÙüćöđĀöćąÿöÖĆïÝĈîüîîĆÖýċÖþćÖĆïÝĈîüîõćøąÜćî×ĂÜĂćÝćø÷ŤĔî
ĀúĆÖÿĎêø ���� öćÖìĊęÿčé 

รวม 4.92 มากท่ีสุด 
 ÝćÖÙąĒîîðøąđöĉîóïüŠćǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂćÝćø÷ŤõćóøüöĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖìĊęÿčé 
x  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ǰǰǰǰǰǰđóĉęö×ĆĚîêĂîǰÖćøüĉđÙøćąĀŤĂĆêøćÖĈúĆÜ×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøǰéĆÜîĊĚ 

1. ÿĈøüÝĒúąÝĆéìĈìĈđîĊ÷ïĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđðŨîĕðêćöđÖèæŤìĊę
ÖĈĀîé 

2. ÝĆéìĈĒñîïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîĂĆêøćÖĈúĆÜǰēé÷ÖĈĀîéøć÷ßČęĂñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęöĊ
ēĂÖćÿđÖþĊ÷èĂć÷čøćßÖćøĀøČĂúćýċÖþćêŠĂĀøČĂúćĂĂÖđîČęĂÜÝćÖÙüćöÝĈđðŨîÿŠüîêĆü 

  îĂÖÝćÖîĊ ĚĀú ĆÖÿ Ďêøĕéšö ĊÖćøðøĆïðøčÜ×Ć ĚîêĂîǰÖćøÿøøĀćĒúąíĈøÜø ĆÖþćĂćÝćø÷Ť
ñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøǰĔĀšÿĂéøĆïÖĆïøąïïĒúąÖúĕÖ×šĂìĊęǰ�ǰĒúąǰ�ǰéĆÜîĊĚ 

1. ÙèąÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔĀšĂćÝćø÷ŤñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøéšü÷øąïïóĊęđúĊĚ÷Ü 
2. ÖĈĀîéĒúąßĊĚĒÝÜïìïćìĀîšćìĊęÙüćöøĆïñĉéßĂïĔĀšÖĆïĂćÝćø÷ŤñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêø 
3. öĂïĀöć÷õćøąĀîšćìĊ ęĔĀšđĀöćąÿöÖĆïÙčèüčçĉǰÙüćöøĎ šǰÙüćöÿćöćøëǰðøąÿïÖćøèŤǰǰǰ

õćøąÜćîêćöóĆîíÖĉÝ×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰéšćîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰÖćøüĉÝĆ÷ǰÖćøïøĉÖćøüĉßćÖćøǰ
ÜćîüĉßćÖćøĒúąĒñîÜćîĀúĆÖÿĎêøǰÿĀÖĉÝýċÖþćĒúąÖĉÝÖćøîĆÖýċÖþćĒúąõćøąÜćîĂČęîėǰ 
ìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ 

x มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน 

ǰǰǰǰǰǰǰǰĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøöĊñúÜćîüĉÝĆ÷ìčÖÙîǰàċ ęÜðøąÖĂïéšü÷øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÖćø
ðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïßćêĉǰ�ǰđøČęĂÜǰĒúąǰêĊóĉöóŤĔîüćøÿćøøąéĆïîćîćßćêĉìĊęĂ÷ĎŠĔîåćîǰÖóĂ�ǰÝĈîüîǰ
�ǰđøČęĂÜ 
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สรุปเปาหมายการดำเนินงาน :  
ĀúĆÖÿĎêøöĊÖĈĀîéïìïćìĀîšćìĊęǰÙüćöøĆïñĉéßĂïǰĒúąöĂïĀöć÷õćøąĀîšćìĊęĔĀšÖĆïĂćÝćø÷Ť

ñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøǰĒúąĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîǰĂ÷ŠćÜđĀöćąÿöêćöÙčèüčçĉǰÙüćöøĎšǰêúĂéÝîÖćøóĉÝćøèćÿĆéÿŠüî
øć÷üĉßćĔîĒêŠúąõćÙđøĊ÷îǰöĊÖćøÝĆéĒïŠÜøć÷üĉßćêćöÙüćöøĎšǰÙüćöÿćöćøëǰ×ĂÜĂćÝćø÷ŤĒêŠúąÙîǰđßŠîǰ
õćøąĀîšćìĊęĔîéšćîÖćøïøĉĀćøǰóĆçîćĀúĆÖÿĎêøǰĒúąÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî Ă÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.2-1 ĒñîÖćøïøĉĀćøĒúąĒñîóĆçîćĂćÝćø÷ŤǰøąéĆïĀúĆÖÿĎêø 
4.1.2-2 öÙĂ��ǰõćÙÖćøýċÖþćǰ������, öÙĂ��ǰõćÙÖćøýċÖþćǰ������ ĒúąǰöÙĂ�7 
4.1.2-3 øć÷ÜćîÿøčðñúÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøêŠĂÖćøïøĉĀćøĀúĆÖÿĎêø 
4.1.2-4 øć÷ÜćîÖćøðøąßčö 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
ประเด็นเปาหมาย :ǰ 
1. ÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęöĊêŠĂÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúąóĆçîćĂćÝćø÷ŤĂ÷ĎŠĔî

øąéĆïĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ���� 
2. ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĆĚÜǰ�ǰÙîǰöĊÖćøóĆçîćìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïĀúĆÖÿĎêøǰÿćöćøëîĈöćóĆçîć

êîđĂÜĒúąîĆÖýċÖþćĕéšǰĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïĒñîóĆçîćĂćÝćø÷Ť 
ผลการดำเนินงาน :ǰ 

x มีระบบ มีกลไก 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰĒúąÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċǰ
ĕéšÝĆéÿøøÜïðøąöćèÿŠÜđÿøĉöĒúąÿîĆïÿîčîĔĀšĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøöĒúą
ēÙøÜÖćøêŠćÜǰėǰĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰēé÷öĊĒñîøą÷ą÷ćüǰ5 ðŘǰĔîÖćøýċÖþćêŠĂøąéĆïðøĉââćđĂÖǰÿŠÜđÿøĉö
ÖćøìĈñúÜćîüĉßćÖćøĒúąÖćøđ×šćÿĎŠêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøǰ đóČęĂĔĀšĀúĆÖÿĎêøöĊÙüćöđ×šöĒ×ĘÜǰĂćÝćø÷Ť
ĔîĀúĆÖÿĎêøÿćöćøëÿŠÜđÿøĉöÖćøìĈÜćîêćöÙüćößĈîćâ×ĂÜĒêŠúąÙîĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóǰēé÷öĊ
ĒñîóĆçîćĂćÝćø÷ŤøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøǰ5 Ùî ĒúąĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêø 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล ระดับ 
การศึกษา การพัฒนา 2564 2565 2566 2567 

îćÜÿćüýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
 

üì�ö�
	ÙèĉêýćÿêøŤ
Ēúąÿëĉêĉ
 

êĈĒĀîŠÜ 
üĉßćÖćø � 

Ă÷ĎŠĔîÖøąïüîÖćø 
×ĂêĈĒĀîŠÜ 

ñĎšßŠü÷ýćÿêøÝćø÷Ť 
� 

ýċÖþćêŠĂ � � � � 
ðøąÝĈ 
ĀúĆÖÿĎêø 9 9 9 9 

éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
 

ðø�é�ǰ
	ÙèĉêýćÿêøŤ
ðøą÷čÖêŤ
 

êĈĒĀîŠÜ 
üĉßćÖćø � � � 9 

ýċÖþćêŠĂ � � � � 
ðøąÝĈ 
ĀúĆÖÿĎêø 9 9 9 9 
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ชื่อ – สกุล ระดับ 
การศึกษา การพัฒนา 2564 2565 2566 2567 

îć÷ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
 

üì�ö�
	ÙèĉêýćÿêøŤ
ðøą÷čÖêŤ
 

êĈĒĀîŠÜ 
üĉßćÖćø � � � 9 

ýċÖþćêŠĂ � - � � 
ðøąÝĈ 
ĀúĆÖÿĎêø 
 

9 9 9 9 

îć÷ÿćîĉê÷Ťǰǰùìíĉđéß 
 

üì�ö�
	ÙèĉêýćÿêøŤ
Ēúąÿëĉêĉ
 

êĈĒĀîŠÜ 
üĉßćÖćø � � � 9 

ýċÖþćêŠĂ � � � � 
ðøąÝĈ 
ĀúĆÖÿĎêø 9 9 9 9 

éø�õĆìøćüøøè đóßøĒÖšü 
 

üì�é�ǰ
	ÙèĉêýćÿêøŤ
 

êĈĒĀîŠÜ 
üĉßćÖćø � 

Ă÷ĎŠĔîÖøąïüîÖćø 
×ĂêĈĒĀîŠÜ 

ñĎšßŠü÷ýćÿêøÝćø÷Ť 
� 

ýċÖþćêŠĂ � � � � 
ðøąÝĈ 
ĀúĆÖÿĎêø 9 9 9 9 

 

อาจารยประจำหลักสูตร 

ชื่อ – สกุล ระดับ 
การศึกษา การพัฒนา 2564 2565 2566 2567 

îćÜÿćüÝĉøćõøèŤǰÖüé×Ćî 
 

üì�ö�ǰ	ÿëĉêĉ
 êĈĒĀîŠÜ 
üĉßćÖćø � � � 9 

ýċÖþćêŠĂ � � � � 
ðøąÝĈ 
ĀúĆÖÿĎêø 9 9 9 9 

îćÜÿćüðŗ÷íĉéćǰïčâÿîĂÜ 
 

üì�ö�ǰ	ÿëĉêĉ
ðøą÷čÖêŤ
 

êĈĒĀîŠÜ 
üĉßćÖćø � � � 9 

ýċÖþćêŠĂ 

9 

ÖúĆï
ÝćÖ
ýċÖþć
êŠĂ 

� � 

ðøąÝĈ 
ĀúĆÖÿĎêø � � 9 9 
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îćÜÿćüöćýõĉîĆîìŤǰ 
          óĆîíŤóĉóĆçĕóïĎú÷Ť 
 

üì�ö�ǰ	ÿëĉêĉ
ðøą÷čÖêŤ
 

êĈĒĀîŠÜ 
üĉßćÖćø � � � 9 

ýċÖþćêŠĂ � � � � 
ðøąÝĈ 
ĀúĆÖÿĎêø 9 9 9 9 

ñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťÿć÷ĔÝǰ
đóßøÙÜìĂÜǰ 
 

Öý�ö�ǰ
	ÙèĉêýćÿêøŤ
 

êĈĒĀîŠÜ 
üĉßćÖćø � � - 9 

ýċÖþćêŠĂ � � � � 
ðøąÝĈ 
ĀúĆÖÿĎêø 

9 9 9 9 

îć÷íĊøąóÜÙŤǰÙÜđÖČĚĂ 
 

üì�ö�ǰ
	ÙèĉêýćÿêøŤ
Ēúąÿëĉêĉ
 

êĈĒĀîŠÜ 
üĉßćÖćø � � 9 � 

ýċÖþćêŠĂ � � � 9 
ðøąÝĈ 
ĀúĆÖÿĎêø 9 9 9 9 

îć÷íĊøóúǰïĆüìĂÜ 
 

üì�ö�ǰ
	ÙèĉêýćÿêøŤ
Ēúąÿëĉêĉ
 

êĈĒĀîŠÜ 
üĉßćÖćø � � � 9 

ýċÖþćêŠĂ � � � � 
ðøąÝĈ 
ĀúĆÖÿĎêø 9 9 9 9 

 
x มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

�ǰĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰĕéšðøąßčöǰêĆĚÜÜïðøąöćèĔîÖćø
óĆçîćĂćÝćø÷ŤǰǰđßŠîǰÖćøîĈđÿîĂñúÜćîüĉßćÖćøìĆĚÜøąéĆïßćêĉĒúąîćîćßćêĉǰÖćøĂïøöĒúąÖćø
ÿĆööîćêŠćÜǰėǰǰđðŨîêšîǰǰàċęÜđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÿć×ćüĉßćìĊęđðŗéÿĂîĔîĀúĆÖÿĎêøǰðŘúąðøąöćèǰ10,000 ïćì
êŠĂÙîǰ 

ǰ�ǰéĈđîĉîÖćøêćöĒñîǰĔîÿŠüî×ĂÜēÙøÜÖćøóĆçîćøąïïïøĉĀćøïčÙÙúǰĒúąóĆçîćîĆÖüĉÝĆ÷ǰ
ÿŠÜđÿøĉöĂćÝćø÷Ťđ×šćøŠüöðøąßčöǰĂïøöǰÿĆööîćüĉßćÖćøǰüĉßćßĊóǰĒúąēÙøÜÖćøđñ÷ĒóøŠñúÜćîüĉßćÖćøǰ
Ă÷ŠćÜîšĂ÷ðŘúąǰ1 ÙøĆĚÜǰàċęÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìčÖìŠćîĕéšđ×šćøŠüöĂïøöđóČęĂóĆçîćêîđĂÜǰ
đßŠîǰđ×šćðøąßčöēÙøÜÖćøðäĉïĆêĉÖćø KM ìĊęÝĆéēé÷ÙèąǰøüöìĆĚÜöĊÖćøđ×šćøŠüöĒúąîĈđÿîĂñúÜćîĔî
øąéĆïßćêĉǰĒúąøąéĆïîćîćßćêĉǰéĆÜîĊĚ 

 
ēÙøÜÖćøđ×šćøŠüöóĆçîćêîđĂÜ ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêø 

đ×šćøŠüöĂïøöĂĂîĕúîŤǰĶÝĆéÿĂïĂĂîĕúîŤĂ÷ŠćÜĕøĔĀšǰwin ı 
XJOķǰüĆîìĊęǰ��ǰÖĆî÷ć÷îǰ���� 

Ă�ýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
Ă�éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
Ă�éø�õĆìøćüøøèǰÿĉÜÙüćîîìŤ 
Ă�ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 



øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąöÙĂ��ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���4 Āîšćǰ23 
 

đ×šćøŠüöÜćîēÙøÜÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøĒîüìćÜÖćøÝĆéìĈ
ĀúĆÖÿĎêøǰSandbox ÿĈĀøĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćǰüĆîìĊęǰ
��ǰÖčöõćóĆîíŤǰ���� 

Ă�ýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
Ă�éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
Ă�ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
Ă�ÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß 
Ă�éø�õĆìøćüøøèǰÿĉÜÙüćîîìŤ 

đ×šćøŠüöēÙøÜÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøǰđøČęĂÜǰÖćøÝĆéìĈǰÖ�ó�Ă�ǰ
03 ĒúąĀúĆÖåćîìĊęĔßšĔîÖćøðøąđöĉîÖćøÿĂîĒïïìĊęǰ 1 Ēúą
ĒïïìĊęǰ2 đóČęĂĔßš×ĂêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøǰ ǰüĆîìĊęǰ2 íĆîüćÙöǰ
2564   

Ă�ýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
Ă�éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
Ă�ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
Ă�ÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß 
Ă�éø�õĆìøćüøøèǰÿĉÜÙüćîîìŤ 

đ×šćøŠüöðøąßčööĀÖøøöÜćîüĉÝĆ÷ĒĀŠÜßćêĉǰ2564 Thailand 
Research Expo 2021  
üĆîìĊęǰ22-26 óùýÝĉÖć÷îǰ2564 

Ă�ýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
Ă�éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
Ă�ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
Ă�ÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß 
Ă�éø�õĆìøćüøøèǰÿĉÜÙüćîîìŤ 

đ×šćøŠüöÖĉÝÖøøöĒúÖđðúĊę÷îđøĊ÷îøĎšǰđøČęĂÜđ×ĘöìĉýĔîÖćøÙĉéÙĂî
đìîêŤÜćîüĉÝĆ÷ 
üĆîìĊęǰ17 íĆîüćÙöǰ2564 

Ă�éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
Ă�ýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
Ă�éø�õĆìøćüøøèǰÿĉÜÙüćîîìŤ 

đ×šćø ŠüöÖĉÝÖøøöǰĶđÿüîćÿõćüĉßćßĊóüĉì÷ćýćÿêøŤĒúą
đìÙēîēú÷ĊķǰđóČęĂÿøšćÜđÿøĉöÙüćöđ×šćĔÝđøČęĂÜǰó�ø�ï�ÿŠÜđÿøĉö
üĉßćßĊóüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊĒúąđêøĊ÷öêĆüÿĈĀøĆï÷Čęî
×ĂĔïðøąÖĂïüĉßćßĊóÿć×ćÙčöÿć×ćêŠćÜǰėǰüĆîìĊęǰ��ǰíĆîüćÙöǰ
���� 

Ă�ýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
Ă�éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
Ă�ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
Ă�ÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß 
Ă�éø�õĆìøćüøøèǰÿĉÜÙüćîîìŤ 

đ×šćø ŠüöĂïøöēÙøÜÖćøǰTeaching and Learning ÿĈĀøĆï
ĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîĒúąÙøĎēøÜđøĊ÷îÿćíĉêĄǰüĆîìĊęǰ��ǰêčúćÙöǰ���� 

Ă�ýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
Ă�éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
Ă�ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
Ă�ÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß 
Ă�éø�õĆìøćüøøèǰÿĉÜÙüćîîìŤ 

đ×šćø ŠüöĂïøöǰ ēÙøÜÖćøĂÜÙŤÖćøĒĀŠÜÙüćöÿč×ǰ 	Happy 
8PSLQMBDF
ǰĶđóøćąđøćĀŠüÜĔ÷ÙčèķǰüĆîìĊęǰ�ǰíĆîüćÙöǰ���� 

Ă�ýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
Ă�éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
Ă�ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
Ă�ÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß 
Ă�éø�õĆìøćüøøèǰÿĉÜÙüćîîìŤ 

đ×šćøŠüöĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøđìÙîĉÙÖćøđêøĊ÷öñúÜćîđóČęĂđ×šćÿĎŠ
êĈĒĀîŠÜüĉßćÖćøêćöđÖèæŤĔĀöŠǰüĆîìĊ ęǰ�����ǰóùþõćÙöǰ
���� 

Ă�ýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
Ă�éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
Ă�ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
Ă�ÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß 
Ă�éø�õĆìøćüøøèǰÿĉÜÙüćîîìŤ 
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đ×šćøŠüöēÙøÜÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćø
ÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîÿĈĀøĆïĂćÝćø÷ŤǰüĆîìĊ ęǰ25ǰóùþõćÙöǰ
2565ǰ 

Ă�ýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
Ă�éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
Ă�ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
Ă�ÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß 
Ă�éø�õĆìøćüøøèǰÿĉÜÙüćîîìŤ 

đ×šćøŠüöēÙøÜÖćø  AUNQA Ă�ýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ 
Ă�éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
Ă�ĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
Ă�ÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß 
Ă�éø�õĆìøćüøøèǰÿĉÜÙüćîîìŤ 

 
�ǰĀúĆÖÿĎêøøŠüöÖĆïÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊǰĕéšÝĆéēÙøÜÖćøĂïøöđóČęĂÿŠÜđÿøĉöĔĀš

ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøǰĔîÖćøđ×šćÿĎŠêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøĔĀšđðŨîĕðêćöđÖèæŤöćêøåćîÖćø
ĂčéöýċÖþćÖĈĀîéǰ	ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úąǰ60
 

�ǰöĊÖćøóĆçîćĂćÝćø÷ŤìĊęöĊĂ÷ĎŠđéĉöĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰēé÷ĔĀš×šĂöĎúÖĆïÖĂÜĒñîĒúąîē÷ïć÷đóČęĂ
øąïčßŠüÜđüúćÖćøýċÖþćêŠĂøąéĆïðøĉââćđĂÖǰĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøìĈñúÜćîüĉßćÖćøǰđóČęĂĔĀšĀúĆÖÿĎêøöĊ
Ùüćöđ×šöĒ×ĘÜǰĂćÝćø÷ŤĔîĀúĆÖÿĎêøÿćöćøëÿŠÜđÿøĉöÖćøìĈÜćîêćöÙüćößĈîćâ×ĂÜĒêŠúąÙîĕéš
Ă÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó 

ǰǰÝćÖĒñîóĆçîćñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøǰìćÜĀúĆÖÿĎêøĕéšÿîĆïÿîčîĔĀšñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêø
ĒêŠúąìŠćîéĈđîĉîÖćøóĆçîćêîđĂÜđóČęĂĔĀšïøøúčêćöđðŜćĀöć÷ìĊęüćÜĕüšǰéĆÜîĊĚ 

ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂï
ĀúĆÖÿĎêø 

ñúÖćøéĈđîĉîÜćî 

ĂćÝćø÷Ťǰéø�õĆìøćüøøèǰÿĉÜ
ÙüćîîìŤ 

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติใน ฐาน กพอ. จำนวน 6 
เรื่องดังนี้  

- Communications in Algebra�ÝĈîüîǰ1 đøČęĂÜ 
- International Journal of Mathematics and 

Computer ScienceǰÝĈîüîǰ� đøČęĂÜ 
- International Journal of Innovative Computing, 

Information and Control ICIC International 
ÝĈîüîǰ1 đøČęĂÜ 

- Journal of Mathematics and Computer Scienceǰ
ÝĈîüîǰ� đøČęĂÜ 

- Journal of Discrete Mathematical Sciences and 
CryptographyǰÝĈîüîǰ� đøČęĂÜ 
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ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง จำนวน 3 เรื่อง 
- øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïßćêĉ

öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäõĎđÖĘêǰÙøĆĚÜìĊęǰĢĤǰĶÖćøïĎøèćÖć
øÿĀüĉì÷ćÖćøđóČęĂÖćøóĆçîćìšĂÜëĉęîķǰÝĈîüîǰ� đøČęĂÜ 

- øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïßćêĉéšćî
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊđÙøČĂ×Šć÷ÿëćïĆîĂčéöýċÖþć
õćÙĔêšǰÙøĆĚÜìĊęǰ7ǰÝĈîüîǰ� đøČęĂÜ 

- øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïßćêĉéšćî
üĉì÷ćýćÿêøŤǰđìÙēîēú÷ĊĒúąîüĆêÖøøöǰÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰðøąÝĈðŘǰ
����ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđú÷ǰÝĈîüîǰ� đøČęĂÜ 

Ă ć Ý ć ø ÷Ť Ă é ĉ ý Ć Ö é ĉ ĝ ǰ đ éĘ î
đóßøĀîţĂÜ 

ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง จำนวน 3 เรื่อง 
- øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïßćêĉéšćî

üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊđÙøČĂ×Šć÷ÿëćïĆîĂčéöýċÖþć
õćÙĔêšǰÙøĆĚÜìĊęǰ7ǰÝĈîüîǰ� đøČęĂÜ 

- øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïßćêĉéšćî
ü ĉì÷ćýćÿêøŤ ǰđìÙēîēú÷ĊĒúąîüĆêÖøøöǰÙø Ć Ě Üì Ċ ę ǰ�ǰ
ðøąÝĈðŘǰ����ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđú÷ǰÝĈîüîǰ� đøČęĂÜ 

- øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćøĒúąîĈđÿîĂ
ñúÜćîüĉÝĆ÷øąéĆïßćêĉǰÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰýćÿêøŤóøąøćßćÖĆïÖćø
óĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîĔîÿĆÜÙöüĉëĊĔĀöŠÿĎŠĂîćÙêǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷
øćßõĆäøšĂ÷đĂĘéǰÝĈîüîǰ1 đøČęĂÜ 

ĂćÝćø÷Ťÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง 
- øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïßćêĉéšćî

üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊđÙøČĂ×Šć÷ÿëćïĆîĂčéöýċÖþć
õćÙĔêšǰÙøĆĚÜìĊęǰ7ǰÝĈîüîǰ� đøČęĂÜ 

ĂćÝćø÷ŤýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติใน ฐาน กพอ. จำนวน 2 
เรื่อง ดังนี้  

- International Journal of Mathematics and 
Computer ScienceǰÝĈîüîǰ� đøČęĂÜ 

- International Journal of Innovative Computing, 
Information and Control ICIC International 
ÝĈîüîǰ1 đøČęĂÜ 

ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจำนวน 3 เรื่อง 
- øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïßćêĉéšćî

üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊđÙøČĂ×Šć÷ÿëćïĆîĂčéöýċÖþć
õćÙĔêšǰÙøĆĚÜìĊęǰ7ǰÝĈîüîǰ� đøČęĂÜ 
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x มีการประเมินกระบวนการ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀúĆÖÿĎêøöĊÖćøêĉéêćöǰìïìüîñúÖćøéĈđîĉîÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúąóĆçîćĂćÝćø÷ŤǰìĆĚÜÝćÖĒïï
øć÷ÜćîñúÖćøðøąßčöǰĂïøöǰĀøČĂÿĆööîćüĉßćÖćøǰîĂÖÝćÖîĊĚĀúĆÖÿĎêøĕéšüĉđÙøćąĀŤëċÜÜïðøąöćèìĊę
ÝĆéĕüšÿĈĀøĆïÖćøóĆçîćêîđĂÜàċęÜĀúĆÖÿĎêøøŠüöÖĆïÙèąĕéšüćÜÜïðøąöćèĕüšēé÷đÞúĊę÷Ùîúąǰ10���ǰ
ïćìǰĒêŠóïüŠćĔîÖćøđéĉîìćÜĕðóĆçîćêîđĂÜ×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøĒêŠúąÙøĆĚÜêšĂÜĔßš
ÜïðøąöćèìĊęöćÖÖüŠćìĊęĕéšêĆĚÜÜïðøąöćèĕüšǰĒúąǰđöČęĂêĉéêćöñúÖćøóĆçîćêîđóČęĂÖšćüđ×šćÿĎŠêĈĒĀîŠÜ
ìćÜüĉßćÖćøĒúąÖćøýċÖþćĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøöĊÖćøóĆçîćêîđĂÜĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜđóČęĂĔĀšđ×šć
ÿĎŠêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøĒúąđóČęĂýċÖþćêŠĂéĆÜêćøćÜǰĒêŠñúÜćîìćÜüĉßćÖćøÿŠüîĔĀâŠđðŨîÖćøêĊóĉöóŤĔî
øąéĆïßćêĉ 
 

ชื่อ – สกุล 

จำนวนผลงานทางวิชาการ 
đĂÖÿćø
ðøąÖĂï 

ÖćøÿĂî�ÙĈ
ÿĂî 

หมายเหต ุ

øć÷Üćî
ÿČïđîČęĂÜÖćø
ðøąßčö
üĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉ 

üćøÿćø
øąéĆïßćêĉ 

üćøÿćø
øąéĆï
îćîć 
ßćêĉ 

éø�õĆìøćüøøèǰǰǰǰǰǰ 
đóßøĒÖšü �  �� Ă÷ĎŠĔîÖøąïüîǰ

Öćøðøąđöĉî ×Ăǰñý� 

îćÜÿćüýøĆè÷ćǰ 
đăÜÿüĆÿéĉĝ � 1 � Ă÷ĎŠĔîÖøąïüîǰ

Öćøðøąđöĉî ×Ăǰñý� 

éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 5   Ă÷ĎŠøąĀüŠćÜ
éĈđîĉîÖćø ×Ăǰñý� 

îć÷ĂéĉýĆÖéĉĝǰ 
đéĘîđóĘßøĀîţĂÜ ��  

 1 �ǰüĉßć ×Ăǰñý�ǰ 

îć÷ÿćîĉê÷Ťǰǰùìíĉđéß �  
  Ă÷ĎŠøąĀüŠćÜǰ

éĈđîĉîÖćø ×Ăǰñý� 

 
            đöČęĂđÿøĘÝÿĉĚîðŘÖćøýċÖþćìčÖðŘǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšìĈÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĂćÝćø÷Ť
ðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøǰàċęÜñúÖćøðøąđöĉî×ĂÜĀúĆÖÿĎêøöĊñúÖćøðøąđöĉîêćöêćøćÜêŠĂĕðîĊĚ 
 
 
 
 
 

- øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïßćêĉéšćî
üĉì÷ćýćÿêøŤǰđìÙēîēú÷ĊĒúąîüĆêÖøøöǰÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰðøąÝĈðŘǰ
����ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđú÷ǰÝĈîüîǰ� đøČęĂÜ 



øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąöÙĂ��ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���4 Āîšćǰ27 
 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย คาเฉลี่ย ระดับ 
��ǰÖćøðøąđöĉîÖćøÿĂî×ĂÜĂćÝćø÷ŤǰĒúąîĈñúöćĔßšĔîÖćøÿŠÜđÿøĉö
óĆçîćÙüćöÿćöćøëéšćîÖćøÿĂî×ĂÜĂćÝćø÷Ť ���� öćÖìĊęÿčé 

��ǰĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøìčÖÙîĕéšøĆïÖćøóĆçîćìćÜüĉßćÖćøǰĒúą�
ĀøČĂüĉßćßĊóǰĂ÷ŠćÜîšĂ÷ðŘúąĀîċęÜÙøĆĚÜ ���� öćÖìĊęÿčé 

��ǰĂćÝćø÷ŤĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöĔĀšđ×šćÿĎŠêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøĒúąýċÖþćêŠĂ ���� öćÖìĊęÿčé 
��ǰÖćøđÿøĉöÿøšćÜïøø÷ćÖćýìćÜüĉßćÖćøøąĀüŠćÜĂćÝćø÷ŤìĆ ĚÜĔîĒúą
øąĀüŠćÜĀúĆÖÿĎêø ���� öćÖìĊęÿčé 

5. öĊÿüĆÿéĉÖćøìĊęđĀöćąÿöìĈĔĀšĂćÝćø÷ŤöĊÙüćöÿč×ĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî ���� öćÖìĊęÿčé 
��ǰöĊÜïðøąöćèÿîĆïÿîčîÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî ���� öćÖìĊęÿčé 
��ǰöĊøąïïÖćøðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîĂ÷ŠćÜßĆéđÝîĒúą÷čêĉíøøö ���� öćÖìĊęÿčé 
��ǰìŠćîöĊÙüćöóċÜóĂĔÝĔîÖćøìĈĀîšćìĊęĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêø ���� öćÖìĊęÿčé 

รวม 4.98 มากท่ีสุด 
 ÝćÖÙąĒîîðøąđöĉîóïüŠćǰÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúąóĆçîćĂćÝćø÷ŤõćóøüöĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖìĊęÿčé 

x มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÝćÖÖćøðøąđöĉîóïüŠćñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøĀúć÷ìŠćî÷ĆÜĕöŠöĊđĂÖÿćøðøąÖĂïÖćøÿĂîđóČęĂ
ĔßšĔîÖćø×ĂêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøǰìćÜĀúĆÖÿĎêøÝċÜÿîĆïÿîčîĔĀšĂćÝćø÷Ťĕéšđ×šćøŠüöĂïøöēÙøÜÖćøÖćø
đêøĊ÷öÙüćöóøšĂöđóČęĂđ×šćÿĎŠêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøǰ ēé÷ēÙøÜÖćøéĆÜÖúŠćüöĊÖćøĂïøöđÖĊę÷üÖĆïǰÖćøìĈ
ïìÙüćöüĉÝĆ÷ǰĀîĆÜÿČĂ�êĈøćǰĒúąđĂÖÿćøðøąÖĂïÖćøÿĂîǰÝćÖüĉì÷ćÖøìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖǰ
îĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜÿîĆïÿîčîĔĀšĂćÝćø÷ŤìĊęöĊĒñîÝąĕðýċÖþćêŠĂĔîøąéĆïðøĉââćđĂÖǰ đ×šćĂïøöĒúąóĆçîć
õćþćĂĆÜÖùþĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰĔîÿŠüî×ĂÜÜïðøąöćèìĊęÝĆéĕüšÿĈĀøĆïÖćøóĆçîćêîđĂÜēé÷đÞúĊ ę÷Ùîúąǰ10���ǰïćìǰ
ĀúĆÖÿĎêøĕéšðøąßčöđóČęĂĔĀšöĊÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćèĔîÿŠüî×ĂÜÖćøóĆçîćêîđĂÜđóĉęöđêĉöǰĒúąĕéš
ðøċÖþćøŠüöÖĆïÙèąǰàċęÜöĊ×šĂêÖúÜøŠüöÖĆîÙČĂëšćĀćÖđðŨîÖćøóĆçîćêîđĂÜĔîÿŠüî×ĂÜÖćøîĈđÿîĂ
đñ÷ĒóøŠñúÜćîüĉÝĆ÷ĕöŠüŠćÝąđðŨîĔîøąéĆïßćêĉĀøČĂîćîćßćêĉǰìćÜÙèąÝąÿîĆïÿîčîÜïðøąöćèĔî
ÖćøđéĉîìćÜĕðóĆçîćêĆüđĂÜìĆ ĚÜĀöéǰêćöðøąÖćýÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊǰđøČ ęĂÜǰìčî
ÿîĆïÿîčîĔîÖćøðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïßćêĉĒúąîćîćßćêĉ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøöĊõćøąÜćîÿĂîêćöĀúĆÖđÖèæŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰĒêŠÿŠÜñúêŠĂÖćøìĈ
üĉÝ Ć÷ǰÖćøđñ÷ĒóøŠñúÜćîǰĒúąÖćø×ĂêĈĒĀîŠÜüĉßćÖćøîšĂ÷úÜđîČ ęĂÜÝćÖõćøąÖćøÿĂîöćÖǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÙüøðøĆïđÖèæŤõćøąÜćîÿĂîĔĀšĂćÝćø÷ŤìčÖÙîöĊÙćïÿĂîìĊęđìŠćÖĆîǰđßŠîǰ12 ÙćïêŠĂ
ÿĆðéćĀŤǰđðŨîêšîǰđóČęĂĔĀšöĊđüúćìĈüĉÝĆ÷đóČęĂĔßšĔîÖćø×ĂêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøĒúąđóĉęöĒøÜÝĎÜĔÝĔĀš
ĂćÝćø÷ŤöĊñúÜćîǰǰēé÷öĊđÜČęĂîĕ×üŠćëšćĕöŠöĊñúÜćîÝąöĊñúêŠĂÖćøđóĉęöđÜĉîđéČĂîĒúąĂćÝćø÷ŤöĊÿĉìíĉĝìĊęÝą
úćóĆÖøą÷ąÿĆĚîđóČęĂĔßšđüúćĔîÖćøìĈñúÜćîüĉßćÖćøǰđðŨîêšî 

x มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน 

ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøĕéšöĊñúÜćîêĊóĉöóŤĂ÷ĎŠĔîüćøÿćøøąéĆïîćîćßćêĉìĊęĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤǰÖó�Ă�ǰ
ÖĈĀîé 



øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąöÙĂ��ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���4 Āîšćǰ28 
 

สรุปเปาหมายการดำเนินงาน :  
ĀúĆÖÿĎêøöĊĒñîïøĉĀćøĒúąÖćøóĆçîćĂćÝćø÷Ťǰēé÷ÿŠÜđÿøĉöĂćÝćø÷ŤĒêŠúąÙîĕéšóĆçîćđðŨîĕðêćöìĊę
ĀúĆÖÿĎêøÖĈĀîé 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.3-1 ĒñîÖćøïøĉĀćøĒúąĒñîóĆçîćĂćÝćø÷ŤǰøąéĆïĀúĆÖÿĎêø 
4.1.3-2 øć÷ÜćîÿøčðñúÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøêŠĂÖćøïøĉĀćøĀúĆÖÿĎêø 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

4.1 ÖćøïøĉĀćøĒúąóĆçîćĂćÝćø÷Ť �.00ǰÙąĒîî �.00ǰÙąĒîî �.00ǰÙąĒîî ïøøúč 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2      คุณภาพอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี ้ ðŦÝÝĆ÷îĈđ×šćǰ	*
 
ผูกำกับดูแลตัวบงชี้ : ĂćÝćø÷ŤĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ โทรศัพท  : 0�7426�0260 êŠĂǰ1552 
ผูจัดเก็บขอมลู : ĂćÝćø÷Ťǰéø�õĆìøćüøøèǰǰÿĉÜÙüćîîìŤ โทรศัพท  : 0�7426�0260 êŠĂǰ1552 
การจัดเก็บขอมูล : ðŘÖćøýċÖþć 256� 
 
4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการดำเนินงาน 
ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøǰÝĈîüîǰ5 ÙîǰöĊÙčèüčçĉðøĉââćđĂÖǰÝĈîüîǰ2 ÙîǰĕéšĒÖŠ 
ลำดับ ชื่อ-สกุล 

1 ĂćÝćø÷Ťǰéø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
2 ĂćÝćø÷Ťǰéø�õĆìøćüøøèǰđóßøĒÖšü 

ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ40 ǰđöČęĂđìĊ÷ïÖĆïÙąĒîîđêĘöǰ�ǰöĊÙŠćđìŠćÖĆïǰ5ǰÙąĒîîǰøć÷úąđĂĊ÷éÖćøÙĈîüè
éĆÜêŠĂĕðîĊĚ 
วิธีการคำนวณ 
�. ÙĈîüèÙŠćøšĂ÷úą×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęöĊüčçĉðøĉââćđĂÖǰ 

 

ÝĈîüîĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęöĊÙčèüčçĉðøĉââćđĂÖ 

ÝĈîüîĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĆĚÜĀöé 
X 100 



øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąöÙĂ��ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���4 Āîšćǰ29 
 

êćøćÜÙĞćîüèêćöÿĎêø×šćÜêšî ÝĞćîüî

ÝĞćîüîĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęöĊÙčèüčçĉðøĉââćđĂÖ 2
ÝĞćîüîĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĆĚÜĀöé 5
ñúúĆóíŤǰ(øšĂ÷úą) 40  
 
�. ĒðúÜÙŠćøšĂ÷úąìĊęÙĈîüèĕéšĔî×šĂǰ� đìĊ÷ïÖĆïÙąĒîîđêĘöǰ� 

 
øšĂ÷úą×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęöĊÙčèüčçĉðøĉââćđĂÖ 40
øšĂ÷úą×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęöĊÙčèüčçĉðøĉââćđĂÖìĊęĕéšÙąĒîîđêĘöǰ5 20
ñúúĆóíŤÙąĒîîđêĘöǰ5 5

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
- 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

ประเด็น 
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

�����ǰøšĂ÷úą×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂï
ĀúĆÖÿĎêøìĊęöĊÙčèüčçĉðøĉââćđĂÖ 

øšĂ÷úąǰ�� 
5ǰÙąĒîî 

øšĂ÷úąǰ�� 
5ǰÙąĒîî 

øšĂ÷úąǰ40 
5ǰÙąĒîî 

ïøøúč 
 

 
4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
ผลการดำเนินงาน 
ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøǰÝĈîüîǰ5 ÙîǰéĈøÜêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøǰÝĈîüî 0 Ùîǰ 
ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ0 ǰđöČęĂđìĊ÷ïÖĆïÙąĒîîđêĘöǰ �ǰöĊÙŠćđìŠćÖĆïǰ0 ÙąĒîîǰøć÷úąđĂĊ÷éÖćøÙĈîüè
éĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

 

 

 

øšĂ÷úą×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęöĊÙčèüčçĉðøĉââćđĂÖ 

øšĂ÷úą×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęöĊÙčèüčçĉðøĉââćđĂÖìĊęĕéšÙąĒîîđêĘöǰ� 
X 5 



øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąöÙĂ��ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���4 Āîšćǰ30 
 

วิธีการคำนวณ 
�. ÙĈîüèÙŠćøšĂ÷úą×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęéĈøÜêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøǰ 

 
êćøćÜÙĞćîüèêćöÿĎêø×šćÜêšî ÝĞćîüî

ÝĞćîüîĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜüĉßćÖćø 0
ÝĞćîüîĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĆĚÜĀöé 5
ñúúĆóíŤǰ(øšĂ÷úą) 0  

 
�. ĒðúÜÙŠćøšĂ÷úąìĊęÙĈîüèĕéšĔî×šĂǰ� đìĊ÷ïÖĆïÙąĒîîđêĘöǰ� 

 
êćøćÜÙĞćîüèêćöÿĎêø×šćÜêšî ÝĞćîüî

øšĂ÷úą×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćø 0
øšĂ÷úą×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøìĊęÖĞćĀîé

ĔĀšđðŨîÙąĒîîđêĘöǰ5
60

ñúúĆóíŤÙąĒîîđêĘöǰ5 0  
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
- 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ประเด็น 
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

�����ǰøšĂ÷úą×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂï
ĀúĆÖÿĎêøìĊęéĈøÜêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćø 

øšĂ÷úąǰ�� 
����ǰÙąĒîî 

øšĂ÷úąǰ� 
�ǰÙąĒîî 

øšĂ÷úąǰ0 
0ǰÙąĒîî ĕöŠïøøúč 

 

ÝĈîüîĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęéĈøÜêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćø 

ÝĈîüîĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĆĚÜĀöé 
X 100 

øšĂ÷úą×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęéĈøÜêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćø 

øšĂ÷úą×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĊęéĈøÜêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøìĊęĀîéĔĀšđðŨîÙąĒîîđêĘöǰ� 
X 5 
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
ผลการดำเนินงาน 

Ăíĉïć÷ñúÖćøéĈđîĉîÜćîìĊęĀúĆÖÿĎêøĕéšéĈđîĉîÖćøêćöøć÷úąđĂĊ÷éìĊęðøćÖäĔîêćøćÜ 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
ผลการดำเนินงาน 
ñúÜćîüĉßćÖćø×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøǰìĆĚÜĀöéǰÝĈîüîǰ��ǰ đøČęĂÜǰ 

ÙŠćøšĂ÷úą×ĂÜñúøüöëŠüÜîĚĈĀîĆÖ×ĂÜñúÜćîìćÜüĉßćÖćø×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎ šø ĆïñĉéßĂï
ĀúĆÖÿĎêøǰđìŠćÖĆï øšĂ÷úąǰ1�� ÙąĒîîìĊęĕéšđìŠćÖĆï  �.� ÙąĒîî ēé÷ĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĈîüèǰéĆÜîĊĚ 
 
วิธีการคำนวณ 
�. ÙĈîüèÙŠćøšĂ÷úą×ĂÜñúøüöëŠüÜîĚĈĀîĆÖ×ĂÜñúÜćîìćÜüĉßćÖćø×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšø ĆïñĉéßĂï
ĀúĆÖÿĎêøǰǰ 

 
 

êćøćÜÙĞćîüèêćöÿĎêø×šćÜêšî ÝĞćîüî

ñúøüöëŠüÜîĞĚćĀîĆÖ×ĂÜñúÜćîüĉßćÖćø×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêø 8.6
ÝĞćîüîĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĆĚÜĀöé 5
ñúúĆóíŤǰ(øšĂ÷úą) 172  

 
�. ĒðúÜÙŠćøšĂ÷úąìĊęÙĈîüèĕéšĔî×šĂǰ� đìĊ÷ïÖĆïÙąĒîîđêĘöǰ� 

êćøćÜÙĞćîüèêćöÿĎêø×šćÜêšî ÝĞćîüî

øšĂ÷úą×ĂÜñúøüöëŠüÜîĞĚćĀîĆÖ×ĂÜñúÜćîüĉßćÖćø×ĂÜĂćÝćø÷Ť 172
øšĂ÷úą×ĂÜñúøüöëŠüÜîĞĚćĀîĆÖ×ĂÜñúÜćîìćÜüĉßćÖćø×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêø

ìĊęÖĞćĀîéĔĀšđðŨîÙąĒîîđêĘöǰǰ5
20

ñúúĆóíŤÙąĒîîđêĘöǰ5 5  
 

øšĂ÷úą×ĂÜñúøüöëŠüÜîĚĈĀîĆÖ×ĂÜñúÜćîüĉßćÖćø×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂï

ĀúĆÖÿĎêø 
øšĂ÷úą×ĂÜñúøüöëŠüÜîĚĈĀîĆÖ×ĂÜñúÜćîìćÜüĉßćÖćø×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêø 

ìĊęÖĈĀîéĔĀšđðŨîÙąĒîîđêĘöǰǰ� 

X 5 

ñúøüöëŠüÜîĚĈĀîĆÖ×ĂÜñúÜćîüĉßćÖćø×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêø 

ÝĈîüîĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøìĆĚÜĀöé 
X 100 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.3-1 ผลงานวิชาการ 

ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

เกณฑการประเมินตามคูมือ 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน คา
น้ำหนัก 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

� 
- ïìÙüćöüĉÝĆ÷ĀøČĂïìÙüćöüĉßćÖćøÞïĆïÿöïĎøèŤìĊęêĊóĉöóŤĔîøć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜ
ÝćÖÖćøðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïßćêĉ 
- öĊÖćø÷ČęîÝéĂîčÿĉìíĉïĆêø 

���� 

� 
�ǰïìÙüćöüĉÝĆ÷ĀøČĂïìÙüćöüĉßćÖćøÞïĆïÿöïĎøèŤìĊęêĊóĉöóŤĔîøć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜ
ÝćÖÖćøðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïîćîćßćêĉ  ���� 

�ǰöĊÖćø÷ČęîÝéÿĉìíĉïĆêø  

� 

- ïìÙüćöüĉÝĆ÷ĀøČĂïìÙüćöüĉßćÖćøÞïĆïÿöïĎøèŤìĊęêĊóĉöóŤĔîøć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜ
ÝćÖÖćøðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïîćîćßćêĉǰìĊęĕéšêĊóĉöóŤđñ÷ĒóøŠĔîåćî×šĂöĎúøąéĆï
îćîćßćêĉêćöðøąÖćýǰÖ�ó�Ă 
- ïìÙüćöüĉÝĆ÷ĀøČĂïìÙüćöüĉßćÖćøÞïĆïÿöïĎøèŤìĊ ęêĊóĉöóŤĔîüćøÿćøìćÜ
üĉßćÖćøìĊęðøćÖäĔîåćî×šĂöĎúǰTCIǰÖúčŠöìĊęǰ� 
- öĊÖćøÝéĒÝšÜúĉ×ÿĉìíĉĝ 

���� 

� 

- ñúÜćîìĊęĕéšøĆïÖćøÝéĂîčÿĉìíĉïĆêø 
- ïìÙüćöüĉÝĆ÷ĀøČĂïìÙüćöüĉßćÖćøìĊ ęêĊóĉöóŤĔîüćøÿćøìćÜüĉßćÖćøøąéĆï
îćîćßćê ĉì Ċ ę ĕö ŠĂ÷ Ď Š Ĕîåćî×šĂö ĎúǰêćöðøąÖćýǰÖ�ó�Ă �ǰĀø ČĂê Ċó ĉöó ŤĔî
üćøÿćøüĉßćÖćøìĊęðøćÖäĔîåćî×šĂöĎúǰTCIǰÖúčŠöìĊęǰ� 

���� 

� 

�ǰïìÙüćöüĉÝĆ÷ĀøČĂïìÙüćöüĉßćÖćøìĊęêĊóĉöóŤĔîüćøÿćøüĉßćÖćøøąéĆïîćîćßćêĉ
ìĊ ęðøćÖäĔîǰåćî×šĂöĎúøąéĆïîćîćßćêĉêćöðøąÖćýǰÖ�ó�Ă�ǰĀøČĂøąđïĊ÷ï
ÙèąÖøøöÖćøÖćøĂčéöýċÖþćǰüŠćéšü÷ǰĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćüćøÿćøìćÜ
üĉßćÖćøÿĈĀøĆïÖćøđñ÷ĒóøŠñúÜćîìćÜüĉßćÖćøǰó�ý����� 

���� 

- ñúÜćîüĉÝĆ÷ìĊęĀîŠü÷ÜćîĀøČĂĂÜÙŤÖøøąéĆïßćêĉüŠćÝšćÜĔĀšéĈđîĉîÖćø ���� 
�ǰñúÜćîÙšîóïóĆîíčŤóČßǰóĆîíčŤÿĆêüŤǰìĊęÙšîóïĔĀöŠĒúąĕéšøĆïÖćøÝéìąđïĊ÷î ���� 
�ǰêĈøćĀøČĂĀîĆÜÿČĂĀøČĂÜćîĒðúìĊęñŠćîÖćøóĉÝćøèćêćöĀúĆÖđÖèæŤÖćøðøąđöĉî
êĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøĒêŠĕöŠĕéšîĈöć×ĂøĆïÖćøðøąđöĉîêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćø 1.00 

�ǰñúÜćîĕéšøĆïÖćøÝéÿĉìíĉïĆêø ���� 
�ǰñúÜćîìćÜüĉßćÖćøĔîúĆÖþèąĂČęîìĊ ęĕéšø ĆïÖćøðøąđöĉîñŠćîđÖèæŤÖćø×Ă
êĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøĒúšüǰĕéšĒÖŠ 
x ñúÜćîüĉßćÖćøđóČęĂóĆçîćĂčêÿćĀÖøøö 
x ñúÜćîüĉßćÖćøđóČęĂóĆçîćÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøđøĊ÷îøĎš 

���� 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน คา
น้ำหนัก 

x ñúÜćîüĉßćÖćøđóČęĂóĆçîćîē÷ïć÷ÿćíćøèą 
x ñúÜćîüĉßćÖćøøĆïĔßšÿĆÜÙö 
x ÖøèĊýċÖþć 
x êĈøćĀøČĂĀîĆÜÿČĂĀøČĂÜćîĒðú 
x àĂôêŤĒüøŤ 
x óÝîćîčÖøöǰÿćøćîčÖøöǰîćöćîčÖøöǰĒúąÜćîüĉßćÖćøĔîúĆÖþèąđéĊ÷üÖĆî 

คุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

� �ǰÜćîÿøšćÜÿøøÙŤìĊęöĊÖćøđñ÷ĒóøŠÿĎŠÿćíćøèąĔîúĆÖþèąĔéúĆÖþèąĀîċęÜĀøČĂñŠćî
ÿČęĂĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰOnlineǰǰǰǰǰ ���� 

� �ǰÜćîÿøšćÜÿøøÙŤìĊęĕéšøĆïÖćøđñ÷ĒóøŠĔîøąéĆïÿëćïĆî ���� 
� �ǰÜćîÿøšćÜÿøøÙŤìĊęĕéšøĆïÖćøđñ÷ĒóøŠĔîøąéĆïßćêĉ ���� 
� �ǰÜćîÿøšćÜÿøøÙŤìĊęĕéšøĆïÖćøđñ÷ĒóøŠĔîøąéĆïÙüćöøŠüööČĂøąĀüŠćÜðøąđìý ���� 
�� �ǰÜćîÿøšćÜÿøøÙŤìĊęĕéšøĆïÖćøđñ÷ĒóøŠĔîøąéĆïõĎöĉõćÙĂćđàĊ÷î�îćîćßćêĉ ���� 
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รายงานผล: ขอมูลผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน คา
น้ำหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ตนสังกัดอาจารย 

(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสรางสรรค 

วันท่ี
เผยแพร
ผลงาน 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

� 

�ǰêĊóĉöóŤĔîüćøÿćøǰ 
Communications in Algebra,ǰ����,  
Vol. 49, No.7, 3176�3191,  
DOI: 10.1080/00927872.2021.1890104- 
åćî×šĂöĎúǰ Scopus, Web of Science 

���� 

ĂćÝćø÷Ťǰéø�õĆìøćüøøèǰ
ÿĉÜÙüćîîìŤ 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ
ÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ 

Left and right 
magnifying elements in 
some generalized 
partial transformation 
semigroups 

ÖøÖãćÙö
256� 

 
 2 

�ǰǰêĊóĉöóŤĔîüćøÿćø   
International Journal of Mathematics 
and Computer Science, 2021, 
Vol. 16, No. 4, 1623-1629  
åćî×šĂöĎúǰScopus, Scimago 

���� 

ĂćÝćø÷Ťǰéø�õĆìøćüøøèǰ
ÿĉÜÙüćîîìŤ 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ
ÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ 

A note on almost 
subsemigroups of 
semigroups 

�ǰöĉëčîć÷îǰ
2564 

3 

�ǰǰêĊóĉöóŤĔîüćøÿćø   
International Journal of Mathematics 
and Computer Science, 2022,   
Vol. 17, No. 1, 135-142 
åćî×šĂöĎúǰScopus, Web of Science 

���� 

ĂćÝćø÷ŤýøĆè÷ćǰđăÜ
ÿüĆÿéĉĝ 
ĂćÝćø÷Ťǰéø�õĆìøćüøøèǰ
ÿĉÜÙüćîîìŤ 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ
ÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ 

A note of 2-distance 
balancing numbers 

ÿĉÜĀćÙö 
256� 

4 

�ǰǰêĊóĉöóŤĔîüćøÿćø 
ICIC Express Letters, 2021, Vol. 15, 
No.12, 1349�4198 
åćî×šĂöĎúǰScopus 

���� 

ĂćÝćø÷Ťǰéø�õĆìøćüøøèǰ
ÿĉÜÙüćîîìŤ 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ
ÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ 

On left and right bases 
of an ordered-
semihypergroup 

íĆîüćÙö
2564 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน คา
น้ำหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ตนสังกัดอาจารย 

(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสรางสรรค 

วันท่ี
เผยแพร
ผลงาน 

5 

�ǰǰêĊóĉöóŤĔîüćøÿćø   
Journal of Discrete Mathematical 
Sciences and Cryptography, 2022,    
Vol. 25, No.1, 159-170 
åćî×šĂöĎúǰScopus 

���� 

ĂćÝćø÷Ťǰéø�õĆìøćüøøèǰ
ÿĉÜÙüćîîìŤ 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ
ÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ 

On left and right bases 
of po-Gamma-
semigroups 

��ǰ
đöþć÷îǰ
���� 

6 

�ǰǰêĊóĉöóŤĔîüćøÿćøǰ 
Journal of Mathematics and Computer 
Science, 2022 
Vol. 27, No. 2, 97-104   
åćî×šĂöĎúǰScopus 

���� 

ĂćÝćø÷Ťǰéø�õĆìøćüøøèǰ
ÿĉÜÙüćîîìŤ 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ
ÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ 

Characterization of 
almost ternary 
subsemigroups and 
their fuzzifications 

��ǰ
đöþć÷îǰ
���� 

� 

�ǰǰêĊóĉöóŤĔîüćøÿćø 
ICIC Express Letters, 2022, Vol. 16, No.7, 
713-721 
åćî×šĂöĎúǰScopus 

���� 

ĂćÝćø÷ŤǰýøĆè÷ćǰđăÜ
ÿüĆÿéĉĝ 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ
ÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ 

On left and right bases 
of LA-gamma 
semihypergroups with 
pure left identity 

óùþõćÙö
2565 

� 

�øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäõĎđÖĘêǰÙøĆĚÜìĊęǰĢĤǰ
ĶÖćøïĎøèćÖćøÿĀüĉì÷ćÖćøđóČęĂÖćøóĆçîć
ìšĂÜëĉęîķ 0.20 

ĂćÝćø÷Ťǰéø�õĆìøćüøøèǰ
ÿĉÜÙüćîîìŤ 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ
ÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ 

đÿšîìćÜìĊęÿĆĚîìĊęÿčéĔîÖćøìĉĚÜ
×÷ąĒïïëĆÜÙĂîđìîđîĂøŤĔî
óČĚîìĊęêĈïúđ×ćøĎðßšćÜǰ
ĂĈđõĂđöČĂÜǰÝĆÜĀüĆéÿÜ×úćǰ
ēé÷ĔßšǰDijkstraĴs 
Algorithm 
 

�� 
öĉëčîć÷î 
2564 



øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąöÙĂ��ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���� Āîšćǰ36 
 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน คา
น้ำหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ตนสังกัดอาจารย 

(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสรางสรรค 

วันท่ี
เผยแพร
ผลงาน 

� 

�øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ
đÙøČĂ×Šć÷ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćõćÙĔêšǰÙøĆĚÜìĊęǰ7ǰ 
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿčøćþãøŤíćîĊ 

0.20 

ĂćÝćø÷Ťǰéø�õĆìøćüøøèǰ
ÿĉÜÙüćîîìŤ 
ĂćÝćø÷ŤǰĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘî
đóĘßøĀîţĂÜ 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ
ÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ 

ÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜúĈéĆïôŘ
ēïîĆÖßĊǰúĈéĆïúĎÙĆÿǰĒúąúĈéĆï
Ùúšć÷úĎÙĆÿ 

10-11ǰ
öĊîćÙöǰ
2565 

�� 

�øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤǰđìÙēîēú÷ĊĒúą
îüĆêÖøøöǰÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰðøąÝĈðŘǰ����ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷
øćßõĆäđú÷ 

0.20 

ĂćÝćø÷Ťǰéø�õĆìøćüøøèǰ
ÿĉÜÙüćîîìŤ 
ĂćÝćø÷ŤýøĆè÷ćǰđăÜ
ÿüĆÿéĉĝ 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ
ÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ 

ÝĈîüîôŘēïîĆÖßĊĒúą
ÝĈîüîúĎÙĆÿìĆęüĕð 

8 đöþć÷îǰ
2565 

�� 

�øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ
đÙøČĂ×Šć÷ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćõćÙĔêšǰÙøĆĚÜìĊęǰ7 
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿčøćþãøŤíćîĊǰ 

0.20 
ĂćÝćø÷ŤýøĆè÷ćǰ 
đăÜÿüĆÿéĉĝ 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ
ÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ 

ÿöïĆêĉïćÜðøąÖćø×ĂÜĔî
ìĆęüĕðĔĀöŠ×ĂÜúĈéĆïǰ	p,q
�ôŘ
ēïîĆÖßĊ 

10-11ǰ
öĊîćÙöǰǰ
2565 

�� 

�øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ
đÙøČĂ×Šć÷ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćõćÙĔêšǰÙøĆĚÜìĊęǰ7ǰ 
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿčøćþãøŤíćîĊ 

0.20 
ĂćÝćø÷ŤýøĆè÷ć 
đăÜÿüĆÿéĉĝ 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ
ÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ 

đĂÖúĆÖþèŤÿĈĀøĆïĔîìĆęüĕðĔĀöŠ
×ĂÜúĈéĆïǰ	p,q
�úĎÙĆÿìĆęüĕð 

10-11ǰ
öĊîćÙöǰ
2565 

�� 

�øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ
đÙøČĂ×Šć÷ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćõćÙĔêšǰÙøĆĚÜìĊęǰ7ǰ 
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿčøćþãøŤíćîĊ 

0.20 
ĂćÝćø÷Ťÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ

ÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ 

ÝĈîüîÙúšć÷ÿöéčúúĎÙĆÿĂĆîéĆï
ÿćöìĆęüĕð 

10-11ǰ
öĊîćÙöǰ
2565 

�� 

�øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤǰđìÙēîēú÷ĊĒúą
îüĆêÖøøöǰÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰðøąÝĈðŘǰ����ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷
øćßõĆäđú÷ 

0.20 
ĂćÝćø÷ŤĂéĉýĆÖéĉĝǰ 
đéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ
ÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ 

ĒïïÝĈúĂÜìćÜÙèĉêýćÿêøŤ
ÿĈĀøĆïÖćøĒóøŠøąïćéēÙüĉéǰ
�� 

8 đöþć÷îǰ
2565 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน คา
น้ำหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ตนสังกัดอาจารย 

(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสรางสรรค 

วันท่ี
เผยแพร
ผลงาน 

�� 

�øć÷ÜćîÿČïđîČęĂÜÝćÖÜćîðøąßčöüĉßćÖćøĒúą
îĈđÿîĂñúÜćîüĉÝĆ÷øąéĆïßćêĉǰÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰýćÿêøŤ
óøąøćßćÖĆïÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîĔîÿĆÜÙĆöüĉëĊĔĀöŠ
ÿĎŠĂîćÙêǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäøšĂ÷đĂĘé 

0.20 
ĂćÝćø÷ŤĂéĉýĆÖéĉĝǰ 
đéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ
ÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰÙèą
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ 

ĒïïÝĈúĂÜìćÜÙèĉêýćÿêøŤ
ÿĈĀøĆïÖćøĒóøŠøąïćéēøÙÞĊę
ĀîĎ 

��ǰ
óùþõćÙöǰ

2565 
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สรุปคะแนนผลรวมถวงนำ้หนัก  
úĞćéĆï ÙŠ ćîĞĚćĀîĆÖ ÝĞćîüîñúÜćî Ù ąĒîî

1 0.20 8.00 1.6
2 0.40 0.00 0
3 0.60 0.00 0
4 0.80 0.00 0
5 1.00 7.00 7

15 8.6øüöÙ ąĒîîñúÜćîüĉß ćÖćøìĆĚÜĀöé  
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ประเด็น 
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

�����ǰñúÜćîüĉßćÖćø×ĂÜĂćÝćø÷Ť
ñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêø 

øšĂ÷úąǰ60 
5ǰÙąĒîî 

øšĂ÷úąǰ148 
5ǰÙąĒîî 

øšĂ÷úąǰ1�� 
5ǰÙąĒîî ïøøúč 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

���ǰÙčèõćóĂćÝćø÷Ť ����ǰÙąĒîî 3.33ǰÙąĒîî 3.33ǰÙąĒîî 
 

ïøøúč 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี ้  ñúúĆóíŤ (O) 
ผูกำกับดูแลตัวบงชี้ : ĂćÝćø÷ŤĂéĉýĆÖéĉĝǰđéĘîđóĘßøĀîţĂÜ โทรศัพท  : 0�7426�0260 êŠĂǰ1552 
ผูจัดเก็บขอมลู : ĂćÝćø÷Ťǰéø�õĆìøćüøøèǰǰÿĉÜÙüćîîìŤ โทรศัพท  : 0�7426�0260 êŠĂǰ1552 
การจัดเก็บขอมูล :        ปการศึกษา 2564 
 
ผลการดำเนินงาน 

Ăíĉïć÷ñúÖćøéĈđîĉîÜćîìĊęĀúĆÖÿĎêøĕéšéĈđîĉîÖćøêćöøć÷úąđĂĊ÷éìĊęðøćÖäĔîêćøćÜ 
4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารย 
ผลการดำเนินงาน 
ǰǰǰǰǰĔîÖćøøć÷ÜćîñúÖćøéĈđîĉîÜćîĔĀšĂíĉïć÷ÖøąïüîÖćøĀøČĂĒÿéÜñúÖćøéĈđîĉîÜćîĔîðøąđéĘî

êŠĂĕðîĊĚ 
ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰöĊĂćÝćø÷ŤñĎ šøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøǰ

ÝĈîüîǰ�ǰìŠćîǰàċęÜĂćÝćø÷ŤöĊÙüćöđóĊ÷ÜóĂêŠĂÿĆéÿŠüîÝĈîüîîĆÖýċÖþćìĊęĔßšÿĈĀøĆïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
ĒúąÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîêćööćêøåćîĀúĆÖÿĎêøǰøüöìĆĚÜöĊÖćøÝĆéìĈĒïïÿĈøüÝĒîüēîšöĂĆêøć
ÖćøÙÜĂ÷ĎŠ×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøêĆĚÜĒêŠðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰ�ǰ����ǰĂĆêøćÖćøÙÜĂ÷ĎŠǰøšĂ÷
úąǰ100 éĆÜîĊĚ 

 
ลำดับ ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 
� ñý�ßĉÜßĆ÷ǰüĆçîíøøöđöíĊ éø�õĆìøćüøøèǰ 

đóßøĒÖšü 
éø�õĆìøćüøøèǰ 
đóßøĒÖšü 

2 éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ éø�ýĉøÞĆêøǰìĉó÷ŤýøĊ 
3 îć÷ĂéĉýĆÖéĉĝǰ 

đéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 
îć÷ĂéĉýĆÖéĉĝǰ 
đéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 

îć÷ĂéĉýĆÖéĉĝǰ 
đéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 

4 îćÜÿćüýøĆè÷ćǰ 
đăÜÿüĆÿéĉĝ 

îć÷ÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß îć÷ÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß 

5 îć÷ÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß îćÜÿćüýøĆè÷ćǰ 
đăÜÿüĆÿéĉĝ 

îćÜÿćüýøĆè÷ćǰ 
đăÜÿüĆÿéĉĝ 

øšĂ÷úąĂĆêøć
ÖćøÙÜĂ÷Ď 

øšĂ÷úąǰ100 øšĂ÷úąǰ100 øšĂ÷úąǰ100 
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หมายเหตุ** ĂĆêøćÙÜĂ÷ĎŠ×ĂÜĂćÝćø÷ŤĔĀšóĉÝćøèćÝćÖøć÷ßČęĂĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøüŠćöĊÖćø
đðúĊ ę÷îĒðúÜĔîĒêŠúąðŘǰêĆ ĚÜĒêŠĀúĆÖÿĎêøĔĀöŠ�ðøĆïðøčÜǰìĊ ęĕéšø ĆïÖćøĂîčöĆêĉ�đĀĘîßĂïÝćÖÿõć
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĔĀšđðŗééĈđîĉîÖćø 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย 
ประเด็นเปาหมาย :ǰ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰĀúĆÖÿĎêøêšĂÜÖćøÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĂćÝćø÷ŤéšćîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀúĆÖÿĎêøĔîøąéĆïéĊöćÖ 
ผลการดำเนินงาน 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰöĊÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøðøąÝĈ
ĀúĆÖÿĎêøđóČęĂĀćøČĂéšćîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀúĆÖÿĎêøǰēé÷ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøđ×šćøŠüöÖćø
ðøąßčööćÖÖüŠćǰøšĂ÷úąǰ80 ìčÖÙøĆĚÜǰìĈĔĀšÖćøĀćøČĂÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰÖćøÖĈĀîéñĎšÿĂîǰǰ
ÖćøêĉéêćöÖćøÝĆéìĈǰöÙĂ�ǰöĊÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøêŠĂǰǰÖćø
ïøĉĀćøÝĆéÖćøĀúĆÖÿĎêøǰĔîðøąđéĘîǰÖćøéĈđîĉîÜćîêćöĀîšćìĊęǰÖćøÝĆéìĈǰöÙĂ�ǰ3 - 7 êúĂéÝîÖćø
ÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîÖćøÖĈĀîéñĎšÿĂîöĊÙŠćÙąĒîîđÞúĊę÷ÖćøðøąđöĉîĒêŠúąðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰéĆÜîĊĚ 

ความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตรตอการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

คะแนน
เฉลี่ย ระดับ 

ÖćøøĆïĒúąĒêŠÜêĆĚÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêø ���� öćÖìĊęÿčé 
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂćÝćø÷Ť ���� öćÖìĊęÿčé 
ÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúąóĆçîćĂćÝćø÷Ť ���� öćÖìĊęÿčé 
ÖøąïüîÖćøïøĉĀćøĀúĆÖÿĎêø ���� öćÖìĊęÿčé 
ÖøąïüîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî ���� öćÖìĊęÿčé 
รวม 4.95 มากท่ีสุด 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøŤêŠĂÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀúĆÖÿĎêøǰ�ǰðŘ
÷šĂîĀúĆÜéĆÜîĊĚ 

0

50

100

150

���� ���� ����

ĒîüēîšöĂĆêøćÖćøÙÜĂ÷ĎŠ×ĂÜĂćÝćø÷Ť ĔîĀúĆÖÿĎêø
ĂĆêøćÖćøÙÜĂ÷ĎŠøšĂ÷úą
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ปการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรยีบเทียบ 
���� 4.75 đóĉęö×ċĚîǰ 
���� ���� úéúÜ 
���� ���� đóĉęö×ċĚî 

 

Āöć÷đĀêč�� ÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĂćÝćø÷ŤĔĀšóĉÝćøèćÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêø
ìĆ ĚÜǰ�ǰÙîǰìĊ ęĕéšìĈĀîšćìĊ ęñ Ď šø ĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøǰ đðŨîÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĂćÝćø÷Ť
ñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøêŠĂÖøąïüîÖćøìĊęĕéšéĈđîĉîÖćøĔĀšÖĆïĂćÝćø÷ŤêćöÖĉÝÖøøöêŠćÜǰė 

 

สรุปแนวโนมผลการดำเนินการและความพึงพอใจประจำปการศึกษา 2564 
หัวขอ แนวโนม 

ĂĆêøćÖćøÙÜĂ÷ĎŠ×ĂÜĂćÝćø÷ŤĔîĀúĆÖÿĎêø ÙÜìĊę 
ÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂĀúĆÖÿĎêøõćóøüöìĆĚÜĀöé đóĉęö×ċĚî 

 
x ผลการดำเนินงานที่เปนเลิศหรือโดดเดน โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุม

เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผู ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายวาเปนผลการดำเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง (ถามี) 
ĕöŠöĊ 

เอกสารหลักฐานประกอบ  
4.3.2-1 øć÷ÜćîÿøčðñúÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøêŠĂÖćøïøĉĀćøĀúĆÖÿĎêø 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

��3ǰñúìĊęđÖĉéÖĆïĂćÝćø÷Ť 4.00ǰÙąĒîî 4.00ǰÙąĒîî 4.00ǰÙąĒîî 
 

ïøøúč 
 

y = 0.1x + 4.6067
Rtǰ= 0.6397

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

���� ���� ����

ĒîüēîšöÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĂćÝćø÷Ť
ñúÖćøðøąđöĉî đßĉÜđÿšîǰ	ñúÖćøðøąđöĉî
 đßĉÜđÿšîǰ	ñúÖćøðøąđöĉî
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หมวดที่  3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1.ขอมูลนักศึกษาท่ีรับเขา/จำนวนนักศึกษาคงอยู  
 

ป
รับเขา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนนักศึกษาคงอยู (คน(%)) แยกตามปการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2558 43 30 
(69.77%) 

26 
(60.47%) 

21 
(48.84%) 

19 
(44.19%) 

18 
(41.86%) 

18 
(41.86%) 

1� 
(41.86%) 

2559 44 - 28 
(63.64%) 

23 
(52.27%) 

22 
(50.00%) 

22 
(50.00%) 

22 
(50.00%) 

22 
(50.00%) 

2560 47 - - 37 
(78.72%) 

35 
(74.47%) 

33 
(70.21%) 

32 
(68.09%) 

32 
(68.09%) 

2561 48 - - - 43 
(89.58%) 

39 
(81.25%) 

39 
(81.25%) 

39 
(81.25%) 

2562 53 - - - - 48 
(90.57%) 

47 
(88.68%) 

4� 
(8����%) 

2563 68 - - - - - 60 
(88.24%) 

�� 
(8����%) 

2564 �� � � � � � � �� 
(�����%) 

รวม 361 30 
(69.77%) 

54 
(62.07%) 

81 
(60.45%) 

119 
(65.38%) 

160 
(68.09%) 

218 
(71.95%) 

256 
(70.91%) 

 
2. ปจจัย/ท่ีมีผลตอจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร 
ÝĈîüîîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊę 2ǰúéúÜĂ÷ŠćÜđĀĘîĕéšßĆéđöČęĂđìĊ÷ïÖĆïÝĈîüîîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ1 ēé÷

ÿćđĀêčĀúĆÖđîČęĂÜÝćÖîĆÖýċÖþć÷šć÷ÿëćïĆîÖćøýċÖþćǰ÷šć÷ÿć×ćüĉßćǰÿĂïïøøÝč×šćøćßÖćø (êĈøüÝǰ
ìĀćø
ǰ 

ÿĈĀøĆïÝĈîüîîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘĂČęîǰėǰöĊÝĈîüîîĆÖýċÖþćúéúÜĔîÿĆéÿŠüîìĊęîšĂ÷ēé÷ÿćđĀêčÿŠüî

ĔĀâŠđîČęĂÜÝćÖîĆÖýċÖþćÿĂïïøøÝč×šćøćßÖćø 	êĈøüÝǰìĀćø
ǰ 
3. จำนวนและรอยละนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป  

	ÙüćöĀöć÷×ĂÜÿĂïñŠćîêćöĒñîÙČĂǰîĆÖýċÖþć÷ĆÜÙÜöĊÿëćîąđðŨîîĆÖýċÖþćĔîðŘÖćøýċÖþćîĆĚîǰ

ēé÷đøĉęöêšîÝćÖðŘÖćøýċÖþćìĊęĔßšĀúĆÖÿĎêø
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ชั้นปท่ี 
จำนวนนักศึกษาคงอยูในแตละปการศึกษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1 
30 

(69.77%) 
28 

(63.64%) 
37 

(78.72%) 
43 

(89.58%) 
48 

(90.57%) 
60 

(88.24%) 
4� 

(�����%) 

2 26 
(86.67%) 

23 
(82.14%) 

35 
(94.59%) 

39 
(90.70%) 

47 
(97.92%) 

�7 
(9����%) 

� 

3 
21 

(80.77%) 
22 

(95.65%) 
33 

(94.29%) 
39 

(100.00%) 
4� 

(97.��%) 
- � 

4 
19 

(90.48%) 
22 

(100.00%) 
32 

(96.97%) 
39 

(100.00%) 
- - � 

5 
18 

(94.74%) 
22 

(100.00%) 
32 

(������%) 
- - - � 

6 
18 

(100.00%) 
22 

(100.00%) 
- - - - � 

7 
18 

(100.00%) 
- - - - - � 

 หมายเหตุ: คำนวณจากสิน้ปการศึกษา 2/2564 
 
4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาในแตละปการศกึษา 

ÿĆéÿŠüî×ĂÜîĆÖýċÖþćìĊęÿĂïñŠćîêćöĒñîÖĈĀîéÖćøýċÖþćĒúą÷ĆÜÙÜýċÖþćêŠĂĔîĀúĆÖÿĎêø

đðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïÝĈîüîîĆÖýċÖþćìĆĚÜĀöé×ĂÜøčŠîĔîðŘìĊęñŠćîöć 
- îĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ1 (6�4254) ÝĈîüîǰ�� ÙîǰìĊęđøĊ÷îêŠĂßĆĚîðŘìĊęǰ2ǰÝĈîüîǰ�� Ùîǰ 

ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ����� 
- îĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ2 (6�4254) ÝĈîüîǰ�� ÙîǰìĊęđøĊ÷îêŠĂßĆĚîðŘìĊęǰ3ǰÝĈîüîǰ�� Ùîǰ 

ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ����� 
- îĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ3 (6�4254) ÝĈîüîǰ47 ÙîǰìĊęđøĊ÷îêŠĂßĆĚîðŘìĊęǰ4ǰÝĈîüîǰ4� Ùîǰ 

ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ����� 
- îĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ4 (6�4254) ÝĈîüîǰ3� ÙîǰìĊę÷ĆÜĕöŠÝïÖćøýċÖþćÝĈîüîǰ��ǰÙî 

ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ���  
5. จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในปที่รายงานǰ(เฉพาะหลักสูตรท่ีรายงาน)ǰǰ    �� Ùî 

5.1 ÝĈîüîîĆÖýċÖþćìĊęÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćÖŠĂîÖĈĀîéđüúć×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰ        � ǰÙî 
5.2 ÝĈîüîîĆÖýċÖþćìĊęÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćêćöÖĈĀîéđüúć×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰ              ǰǰ �ǰǰÙî 
5.3ǰÝĈîüîîĆÖýċÖþćìĊęÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćĀúĆÜÖĈĀîéđüúć×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰ               �� Ùî 
5.4 îĆÖýċÖþćìĊęÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćĔîĒ×îÜüĉßćêŠćÜǰėǰ	ëšćöĊǰøąïč
                        -  Ùî 
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6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา 
6��ǰøšĂ÷úą×ĂÜîĆÖýċÖþćìĊęÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêø øšĂ÷úąǰ 
ǰ ēé÷ÙĈîüèÝćÖ×šĂǰ���ǰĒúąÝĈîüîîĆÖýċÖþćìĆĚÜĀöéìĊęøĆïđ×šćĔîøčŠîîĆĚîǰ( 

ଷଽ
ൈ ͳͲͲ ൌ Ͳ) 

6.2 ×šĂÿĆÜđÖêđÖĊę÷üÖĆïðŦÝÝĆ÷ĀúĆÖĀøČĂÿćđĀêčìĊęöĊñúÖøąìïĂ÷ŠćÜđéŠîßĆéêŠĂÖćøÿĈđøĘÝÖćøýċÖþć
êćöĀúĆÖÿĎêø 

ǰǰǰǰǰǰÝćÖÝĈîüîîĆÖýċÖþćĒøÖđ×šćǰ 	������
ǰÝĈîüîǰ4� ÙîǰìĊę÷ĆÜÙÜĂ÷ĎŠĔîðŘÖćøýċÖþćǰ ����ǰ
ÝĈîüîǰ��ǰÙîǰÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĒñîÝĈîüîǰ� Ùîǰēé÷öĊðŦÝÝĆ÷ĀúĆÖĀøČĂÿćđĀêčìĊęöĊñúÖøąìï
Ă÷ŠćÜđéŠîßĆéêŠĂÖćøÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøǰéĆÜîĊĚ 
  �) ÝĈîüîîĆÖýċÖþćúćĂĂÖǰ� Ùî 
 ǰǰǰǰ  2) ÝĈîüîîĆÖýċÖþćóšîÿõćó � Ùî 
ǰǰǰǰǰ  �) ÝĈîüîîĆÖýċÖþć×ćéÖćøêĉéêŠĂÖĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ � Ùî 
ǰǰǰǰ  �) ÝĈîüîîĆÖýċÖþćìĊęĕöŠñŠćîøć÷üĉßćđÞóćąéšćîǰ�� Ùî 
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้   กระบวนการ (P) 
ผูกำกับดูแลตัวบงชี้ : ĂćÝćø÷Ťÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß  โทรศัพท  :074�260260 êŠĂǰ1552 
ผูจัดเก็บขอมลู :ǰĂćÝćø÷ŤíĊøąóÜÙŤǰÙÜđÖČĚĂ   โทรศัพท  :ǰ074�260260 êŠĂǰ1552 
การจัดเก็บขอมูล :  ðŘÖćøýċÖþć 256� 
ผลการดำเนินงาน 

Ăíĉïć÷ñúÖćøéĈđîĉîÜćîìĊęĀúĆÖÿĎêøĕéšéĈđîĉîÖćøêćöøć÷úąđĂĊ÷éìĊęðøćÖäĔîêćøćÜ 
3.1.1 การรับนักศึกษา 
ประเด็นเปาหมาย :ǰĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤ öĊÖøąïüîÖćøĒúą
×Ć ĚîêĂîêćöøąïïĒúąÖúĕÖÖćøø ĆïîĆÖýċÖþćéšü÷øąïïǰ TCASǰēé÷ÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜîĆÖýċÖþć
ÿĂéÙúšĂÜÖĆïÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎšđ×šćýċÖþćìĊęÖĈĀîéĔîĀúĆÖÿĎêø 
ผลการดำเนินงาน :ǰ 
x  มีระบบ มีกลไก 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĔîðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰĕéšĔßš
ÖøąïüîÖćøĒúą×ĆĚîêĂîêćöøąïïĒúąÖúĕÖÖćøøĆïîĆÖýċÖþćǰéĆÜîĊĚ 
1. öĊÖćøÖĈĀîéÖćøøĆïîĆÖýċÖþćĔîðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰÝĈîüîǰ40ǰÙîǰēé÷öĊÖćøÖĈĀîéÙčèÿöïĆêĉñĎš

đ×šćøĆïÖćøýċÖþćéĆÜîĊĚǰÙČĂǰ 
- êšĂÜÿĈđø ĘÝÖćøýċÖþćĕöŠêęĈÖüŠćøąéĆïöĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ĔîĒñîÖćøđø Ċ÷î

üĉì÷ćýćÿêøŤǰÙèĉêýćÿêøŤǰĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćǰ 
- öĊÙčèÿöïĆêĉĂČęîÙøïëšüîêćöðøąÖćýĀøČĂ×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćǰüŠćéšü÷

ÖćøÝĆéÖćøýċÖþćǰøąéĆïĂîčðøĉââćǰðøĉââćêøĊǰĒúąðøĉââćêøĊǰ	êŠĂđîČęĂÜ
ǰó�ý�ǰ����ǰĀöüéìĊęǰ
�ǰÖćøøĆïđ×šćýċÖþć 

2. ÖøąïüîÖćøøĆïîĆÖýċÖþćöĊ×ĆĚîêĂî éĆÜîĊĚ 
- ÙèąÖøøöÖćøñĎšøĆïñĉéĀúĆÖÿĎêøǰðøąßčöóĉÝćøèćÖĈĀîéđÖèæŤĒúąÙčèÿöïĆêĉĔîÖćø

øĆïîĆÖýċÖþć 
- ÙèąÖøøöÖćøñĎšøĆïñĉéĀúĆÖÿĎêøÖĈĀîéÝĈîüîøĆïîĆÖýċÖþćǰðøąđõì×ĂÜÖćøøĆïǰĒÖŠ

òść÷üĉßćÖćø×ĂÜÙèą 
- ðøąíćîĀúĆÖÿĎêøǰĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤǰĔîĒêŠúąøĂïÖćøÿöĆÙø 
- đðŗéøĆïÿöĆÙøîĆÖýċÖþć 
- ÿĂïÿĆöõćþèŤ 
- ÿøčðñúÖćøøĆïîĆÖýċÖþć 

x  มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ	A
ǰđöČęĂøĆïÿöĆÙøîĆÖýċÖþćđ×šćýċÖþćêŠĂðŘǰ2563 đÿøĘÝÿĉĚîìčÖøĂïĒúšüǰĀúĆÖÿĎêøĕéšìĈÖćø
ðøąđöĉîÖćøøĆïîĆÖýċÖþćìčÖøĂïǰóïüŠćñĎ šÿöĆÙøđ×šćýċÖþćêŠĂĔîĀúĆÖÿĎêøǰüì�ï�ǰÿć×ćüĉßć
ÙèĉêýćÿêøŤǰ đÖĉîđðŜćĀöć÷ìĊęÖĈĀîéĔîĒñîÖćøøĆïÿöĆÙøđúĘÖîšĂ÷ǰ ēé÷ðŘǰ���1ǰöĊñĎšøć÷ÜćîêĆü
ÝĈîüîǰ��ǰÙî ðŘǰ����ǰøć÷ÜćîêĆüǰ��ǰÙîǰĒúąðŘǰ����ǰøć÷ÜćîêĆüǰ��ǰÙî  
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 ÝĈîüî×ĂÜñĎšøć÷ÜćîêĆüđ×šćýċÖþćêŠĂĔîĀúĆÖÿĎêøǰüì�ï�ǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤđðŨîĕðêćö
ĒñîøĆïǰĒêŠĔîðŘÖćøýċÖþćëĆéĕðĂćÝÝąĕöŠđðŨîĕðêćöĒñîøĆïǰéĆÜîĆĚîǰìćÜĀúĆÖÿĎêøĕéšöĊÖćøüćÜ
ĒñîÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćîĊĚǰēé÷ÖćøßŠü÷đĀúČĂĒúąÿîĆïÿîčîǰđßŠî 
 ��ǰÖćøđóĉęöÝĈîüîĒúąðøąđõìēÙüêćĔîĒêŠúąøĂï×ĂÜÖćøøĆïÿöĆÙø 
 ��ǰöĊìčîÖćøýċÖþćìĊęĀúćÖĀúć÷ǰ 
 ��ǰóĆçîćĀúĆÖÿĎêøĔĀšöĊÙüćöìĆîÿöĆ÷ǰēé÷ñŠćîÖćøòřÖĂïøöìĊęÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúą
ÜćîìąđïĊ÷îÝĆé×ċĚîǰêćöĒîüĒîüǰOBE đóČęĂĂćÝćø÷ŤñĎšđ×šćøŠüöîĈĕðĔßšĔîÖćøóĆçîćĒúąðøĆïðøčÜ
ĀúĆÖÿĎêøǰ	�������ǰēÙøÜÖćøðøąßčöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøÖćøóĆçîćĀúĆÖÿĎêøêćöĒîüìćÜǰOutcome-
based Education ðøąÝĈðŘǰ����
ǰǰ 
 ��ǰĀúĆÖÿĎêøĔĀšöĊÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤĀúĆÖÿĎêøđßĉÜøčÖöćÖ×ċĚîǰ 
 ��ǰóĆçîćÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤǰ ÖćøðøąßčöǰÖćøðøąÿćîÜćîéšćîÖćøøĆïÿöĆÙøÖĆïÿĈîĆÖ
ÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îĔĀšđ×šö×šîöćÖ×ċĚîǰ 

 ÖćøøĆïÿöĆÙøĔîðŘÖćøýċÖþćǰ256� đðŨîÖćøøĆïÿöĆÙøĔîøąïïǰTCASǰÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷
øćßõĆäÿÜ×úćđ×šćøŠüöÖćøøĆïÿöĆÙøǰTCAS6� ìĆĚÜǰ�ǰøĂïǰÙČĂǰ 
      øĂïìĊęǰ1 øĂïǰPortfolio ðøąÖĂïéšü÷ǰ 
 ðøąđõìǰPortfolio (ÙøĆĚÜìĊęǰ1)  
 ðøąđõìPortfolio (ÙøĆĚÜìĊęǰ2)  
      øĂïǰ2 Quota ðøąÖĂïéšü÷ǰ 
 ðøąđõìÙøĎĒîąĒîüǰ 
 ðøąđõìÿöćÙöÿöćóĆîíŤǰēøÜđøĊ÷îÿĂîýćÿîćĂĉÿúćöǰ 
          ðøąđõìđéĘÖéĊöĊìĊęđøĊ÷îǰ	ÿóå�
 
          ðøąđõìÖĊāćǰ	ÙøĆĚÜǰ1)  
          ðøąđõìÖĊāćǰ	ÙøĆĚÜǰ2)  
          ðøąđõìÖúčŠöõćÙĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđ×êõĎöĉýćÿêøŤõćÙĔêšǰ 
          ðøąđõìǰSKRU (ĕöŠöĊÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤ
ǰ 
          ðøąđõì÷ČęîÝĈîÜǰ	đÞóćąÿć×ć
 
      øĂïǰ3ǰøĆïêøÜøŠüöÖĆîǰ	Admission 1) 
      øĂïǰ4ǰêøÜøŠüöÖĆîǰ	Admission 2) 
      øĂïǰ5ǰêøÜĂĉÿøąǰ	Direct Admission) ðøąÖĂïéšü÷ǰ 
 ÖćøøĆïêøÜĂĉÿøąǰ	Direct Admission) ÙøĆĚÜìĊęǰ1 ĒúąÙøĆĚÜìĊęǰ2 

- การดำเนินงานรับเขานักศึกษาประจำป 2564 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ(P) ĔîÖćøøĆïÿöĆÙøîĆÖýċÖþćðŘÖćøýċÖþćǰ 2564ǰĀúĆÖÿĎêøĄǰĕéšéĈđîĉîÖćøøĆïÿöĆÙø
îĆÖýċÖþćêćöøąïïĒúąÖúĕÖǰÙČĂǰ 
ǰǰǰǰǰǰ��ǰÜćîøĆïđ×šćîĆÖýċÖþćđ×šćøŠüöðøąßčöÖĆïǰìðĂ�ǰđóČęĂøĆïìøćïÖĈĀîéÖćøĒúąøĎðĒïïǰđÜČęĂîĕ×
ÖćøøĆïÿöĆÙøĔîĒêŠúąøĂï×ĂÜǰTCAS��ǰìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿëćîÖćøèŤÖćøĒóøŠøąïć÷×ĂÜēÙüĉé���ǰ
ēé÷öĊÖćøðøĆïøĂïÖćøøĆïǰÝćÖøĂïÖćøÙĆéđúČĂÖǰ�ǰøĂïǰđðŨîǰ�ǰøĂïǰöĊđÖèæŤǰAdmission � & �ǰ
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đĀöČĂîđéĉöǰðøąÖćýñúǰ�ǰÙøĆĚÜǰđóČęĂđøĊ÷ÖêĆüÿĞćøĂÜìéĒìîÖćøĕöŠĔßšÿĉìíĉĝǰĒúąéĈđîĉîÖćøĔĀšđÿøĘÝÿĉĚî
õć÷ĔîüĆîìĊęǰ��ǰöĉ�÷�ǰ��ǰ 
ǰǰǰǰǰǰ��ǰĀúĆÜÝćÖìøćï×šĂöĎúĒúąÖĈĀîéÖćøøĆïÿöĆÙøǰTCAS��ǰÜćîøĆïđ×šćîĆÖýċÖþćĕéšðøąßčößĊĚĒÝÜ
ĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøÖćøðøĆïđðúĊ ę÷î×ĂÜǰTCAS��ǰĒúą×ĂĒñîøĆïîĆÖýċÖþćĔĀöŠÝćÖìčÖ
ĀúĆÖÿĎêøÖŠĂîÝąéĈđîĉîÖćøøĆïÿöĆÙøǰēé÷ĀúĆÖÿĎêøÝąđðŨîñĎšÖĈĀîéÙčèÿöïĆêĉìĊęêšĂÜÖćøĒúąÝĈîüî
îĆÖýċÖþćêćöìĊęÖĈĀîéĔîǰöÙĂ�ǰ�ǰđóČ ęĂéĈđîĉîÖćøøĆïÿöĆÙøĔîøąïïÙĆéđúČĂÖïčÙÙúđ×šćýċÖþć
øąéĆïĂčéöýċÖþćǰTCAS ðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰ	àċęÜĒêŠúąĀúĆÖÿĎêøĕéšöĊÖćøéĈđîĉîÖćøðøąßčöǰ đóČęĂ
ÖĈĀîéĒñîøĆïĒúąÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜîĆÖýċÖþćĔĀšÿĂéÙúšĂÜêćöìĊęøąïčĕüšĔîĀúĆÖÿĎêø
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 
ǰǰǰǰǰǰ��ǰĀúĆÖÿĎêøĄǰĕéšÿŠÜĒñîøĆïîĆÖýċÖþćóøšĂöÙčèÿöïĆêĉìĊęêšĂÜÖćøđóČęĂéĈđîĉîÖćøðøąÖćýøĆï
ÿöĆÙøîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ�ǰðøąÝĈðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰēé÷ĂšćÜĂĉÜÙčèÿöïĆêĉêćöìĊęĕéšøąïčĕüšĔîǰöÙĂ��ǰǰ
ĕðìćÜÜćîøĆïđ×šćîĆÖýċÖþćøüïøüöĒúąîĈĒñîøĆïìĊ ęĕéšǰđ×šćóĉÝćøèćĂîčöĆê ĉÝćÖìĊ ęðøąßčö
ÖøøöÖćøïøĉĀćøöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰìĊęðøąßčöÖøøöÖćøüĉßćÖćøöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰÿõćüĉßćÖćøǰĒúąÿõć
öĀćüĉì÷ćúĆ÷êćöúĈéĆïǰǰēé÷ĀúĆÖÿĎêøÖĈĀîéĒñîÖćøøĆïîĆÖýċÖþćĔîðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰìĆĚÜĀöé
ÝĈîüîǰ��ǰÙîǰàċęÜöĊĒñîøĆïĔîĒêŠúąøĂïǰéĆÜîĊĚ 

รอบการรับสมัคร จำนวนนักศึกษาท่ีรับ (คน) 
øĂïìĊęǰ�ǰøĂïǰportfolio 16 
øĂïìĊęǰ�ǰøĂïēÙüêć 16 
øĂïìĊęǰ�ǰøĂïĒĂéöĉßßĆęîǰ	Admission �ǰ& �
 4 
øĂïìĊęǰ�ǰøĆïêøÜĂĉÿøąǰ	Direct Admission) 4 

รวม 40 
ǰǰǰǰǰǰ��ǰÖćøøĆïîĆÖýċÖþćðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰĀúĆÖÿĎêøĄǰĕéšîĈñúÖćøðøąđöĉîÖćøøĆïÿöĆÙøîĆÖýċÖþćðŘ
ÖćøýċÖþćǰ����ǰöćðøąÖĂïÖćøüćÜĒñîǰÙČĂǰÖćøðøĆïÿĆéÿŠüîÖćøøĆïîĆÖýċÖþćĔîĒêŠúąøĂïǰēé÷
đñČęĂĂĆêøćÖćø×ćéĀć÷ĕðĀúĆÜøć÷ÜćîêĆüǰēé÷öĊÖćøÖĈĀîéÿĆéÿŠüîÖćøøĆïÿöĆÙøĔîøĂïĒøÖĔĀšöćÖ
ìĊęÿčéđìŠćìĊęÝąđðŨîĕðĕéšǰĒúąÿćöćøëÖøąÝć÷ĒñîøĆïìĊęđĀúČĂĔîøĂïëĆéĕðĕéšêćöĒîüìćÜìĊęǰTCAS 
ÖĈĀîéöćĔĀšǰēé÷ĀúĆÖÿĎêøÖĈĀîéÿĆéÿŠüîĒñîøĆïđðŨîøšĂ÷úąǰ�����ǰàċęÜöĊøĂïÖćøÿöĆÙøǰéĆÜîĊĚ 
รอบที ่1 รอบ portfolio 

x øĂïìĊęǰ�ǰPortfolio ÙøĆĚÜìĊęǰ� 
x øĂïìĊęǰ�ǰPortfolio ÙøĆĚÜìĊęǰ� 
x ēÙüêćÿöćÙöÿöćóĆîíŤēøÜđøĊ÷îÿĂîýćÿîćĂĉÿúćö 
x ēÙüêćóĉđýþÿĈĀøĆïñĎšöĊÙčèíøøöǰÝøĉ÷íøøö 
x ēÙüêćÙøĎĒîąĒîü 
x ēÙüêćÙèą 
x ēÙüêćǰPortfolio ÖĊāćǰÙøĆĚÜìĊęǰ� 
x ēÙøÜÖćøóĉđýþĂČ ęîėǰ	Ùî×ĂÜóøąøćßćǰǰîĆÖýċÖþćìĊ ęöĊÙüćöêšĂÜÖćøóĉđýþǰ	ñĎ šóĉÖćø
ǰǰ

ĂćßĊüąÿĎŠĂčéöýċÖþć
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รอบที่ 2 รอบโควตา 
x ēÙüêćÙèą 
x ēÙüêćÖĊāćĒúąÙüćöÿćöćøëóĉđýþǰÙøĆĚÜìĊęǰ� 
x øĂïÖúč ŠöõćÙĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđ×êõĎö ĉýćÿêøŤõćÙĔêš  (ø ĆïÿöĆÙøøüöÖĆîÖĆïÖúčŠö

öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäõćÙĔêšǰÿčøćþäøŤíćîĊǰîÙøýøĊíøøöøćßǰõĎđÖĘêǰÿÜ×úćǰĒúą÷ąúć
 
x ðøąđõìǰSKRU øĂïĒÝšÜÝĈîÜ  

	ÿĈĀøĆïñĎšĕöŠöĊÿĉìíĉĝÿĆöõćþèŤĔîøĂïÖúčŠöõćÙĊ
 
x ēÙüêćöćđøĊ÷îêŠąîšĂÜ 
x ēÙüêćÿć×ćüĉßćÖćøÝĆéÖćøîüĆêÖøøöÖćøÙšćǰ	CPALL) 

รอบที่ 3 รอบแอดมิชชั่น (Admission 1 & 2) 
รอบที่ 4 รับตรงอิสระǰ	Direct Admission
 

 

 
      đóČęĂđðŨîÖćøÿŠÜđÿøĉöĔĀšñĎšÿîĔÝýċÖþćêŠĂöĊēĂÖćÿđ×šćýċÖþćêŠĂĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćĒúą
ĀúĆÖÿĎêøǰüì�ï�ǰÿć×ćÙèĉêýćÿêøŤǰ öćÖ÷ĉęÜ×ċĚîǰǰÖćøøĆïÿöĆÙøîĆÖýċÖþćðŘǰ���4ǰîĊĚĕéšöĊÖćøðøĆïøĂï
øĆïîĆÖýċÖþćêćöøąïïǰTCAS ĒúąñĎšÿöĆÙøìĊęñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖÝąêšĂÜ÷Čî÷ĆîÿĉìíĉĝǰClearing House 
ñŠćîøąïï×ĂÜǰTCAS ÖŠĂîÝċÜÝąÿćöćøëøć÷ÜćîêĆüĕéšǰēé÷öĊđÜČęĂîĕ×ÖćøøĆïÿöĆÙøĒêŠúąøĂïǰéĆÜîĊĚ 

1. รอบที่ 1 Portfolio  
 ���ǰøĂïìĊęǰ� Portfolio ÙøĆĚÜìĊęǰ� ĒúąÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰñĎšÿöĆÙøđúČĂÖÿć×ćüĉßćìĊęêšĂÜÖćøÿöĆÙøǰđóĊ÷Üǰ
�ǰÿć×ćǰđöČęĂđúČĂÖÿć×ćüĉßćđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüÝċÜÖøĂÖ×šĂöĎúǰĒúąøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜǰPortfolio ĀúĆÜÝćÖ
×ĆĚîêĂîÖćøÙĆéđúČĂÖǰĀćÖöĊøć÷ßČęĂđðŨîñĎšöĊÿĉìíĉĝÿĂïÿĆöõćþèŤǰĔĀšîĈǰPortfolio êĆüÝøĉÜöćĒÿéÜĔî
üĆîÿĂïÿĆöõćþèŤǰēé÷×šĂöĎúǰPortfolio ìĊęêšĂÜÖøĂÖĔîøąïïǰĕéšĒÖŠǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêø�đÖĊ÷øêĉïĆêø�
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ñúÜćîĂČęîǰėǰìĊęĕéšøĆï�ìĊęöĊĔîǰPortfolio Ă÷ĎŠĒúšüǰ	îĈĀúĆÖåćîöćĒÿéÜĔîüĆîÿĂïÿĆöõćþèŤ
ǰĀćÖñŠćî
ÖćøÙĆéđúČĂÖĔîÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰĒúšüÝąĕöŠÿćöćøëÿöĆÙøÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰĕéš 
 ���ǰēÙüêćÙøĎĒîąĒîüǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝąÝĆéÿøøēÙüêćÙøĎĒîąĒîüĔĀšĒÖŠēøÜđøĊ÷îìĊęđ×šćøŠüö
ēÙøÜÖćøĂïøöÙøĎĒîąĒîüđóČ ęĂÖćøýċÖþćêŠĂĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷   øćßõĆäÿÜ×úćǰ	SKRU Open 
House
 đìŠćîĆĚîǰđóČęĂÖćøÖøąêčšîĔĀšēøÜđøĊ÷îêŠćÜėǰÿîĔÝìĊęÝąđ×šćøŠüöēÙøÜÖćøĔîðŘêŠĂǰėǰĕð  
 ���ǰēÙüêćóĉđýþÿĈĀøĆïñĎ šöĊÙ čèíøøöǰÝøĉ÷íøøöǰđðŨîÖćøÙĆéđúČĂÖÝćÖñĎ šöĊÙčèíøøöǰ
Ýøĉ÷íøøöǰĒúąïøĉÖćøÿĆÜÙöǰēé÷ÿĈîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćǰÿóö���ǰóĉÝćøèćÖćøÙĆéđúČĂÖǰĒúšü
ÿŠÜñúøć÷ßČęĂñĎšñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖĔĀšöĀćüĉì÷ćúĆ÷ 
 ���ǰēÙüêćÿöćÙöÿöćóĆîíŤēøÜđøĊ÷îÿĂîýćÿîćĂĉÿúćöǰđðŨîÙüćöøŠüööČĂÖĆî×ĂÜ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćÖĆïÿöćÙöÿöćóĆîíŤēøÜđøĊ÷îÿĂîýćÿîćĂĉÿúćöéšćîüĉßćÖćøǰìĆĚÜéšćî
ÖćøĒúÖđðúĊę÷îÙüćöøĎšìćÜüĉßćÖćøǰÖćøëŠć÷ìĂéÙüćöøĎšøąĀüŠćÜĂćÝćø÷ŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úć
ÖĆïÙøĎēøÜđøĊ÷îĔîđÙøČĂ×Šć÷ÿöćÙöĒúąÖćøÝĆéÿøøēÙüêćîĆÖýċÖþćĕðĔĀšÿĈĀøĆïēøÜđøĊ÷îĔîđÙøČĂ×Šć÷
ÿöćÙöǰÙèąÖøøöÖćøÿöćóĆîíŤēøÜđøĊ÷îÿĂîýćÿîćĂĉÿúćöóĉÝćøèćÝćÖÖćøÙĆéđúČĂÖǰĒúšüÿŠÜñúĔĀš
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ 
 ���ǰēÙüêćÖĊāćĒúąñĎšöĊÙüćöÿćöćøëóĉđýþǰĒïŠÜĂĂÖđðŨîǰ�ǰÙøĆĚÜǰÖćøøĆïÿöĆÙøĔîÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰ
ĕöŠöĊÖćøÿĂïõćÙðäĉïĆêĉǰñĎšÿöĆÙøđúČĂÖÿć×ćüĉßćìĊęêšĂÜÖćøÿöĆÙøđóĊ÷Üǰ�ǰÿć×ćđìŠćîĆĚîǰÙĆéđúČĂÖēé÷
óĉÝćøèćÝćÖÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤǰĔïĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îĒúąüčçĉïĆêø�đÖĊ÷øêĉïĆêøǰñúÜćîìćÜéšćîÖĊāćǰ
ēÙüêćîĊĚöĀćüĉì÷ćúĆ÷đðŗéēĂÖćÿĔĀšñĎšöĊÙüćöÿćöćøëóĉđýþéšćîÖĊāćĕéšđ×šćýċÖþćêŠĂĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷
øćßõĆäÿÜ×úćǰöĊÙèąÖøøöÖćøÙĆéđúČĂÖìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒêŠÜêĆĚÜ×ċĚîđðŨîñĎšÙĆéđúČĂÖĔĀšǰìĆĚÜîĊĚñĎšÿöĆÙøêšĂÜ
öĊÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöìĊęĀúĆÖÿĎêøÖĈĀîéǰ 
 ���ǰēÙüêćÙèąǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øŠüöÖĆïÙèąĔîÖćøđóĉęöøĎðĒïïÖćøøĆïîĆÖýċÖþćĔîúĆÖþèą
×ĂÜēÙüêćÙèąǰǰēé÷ÙèąéĈđîĉîÖćøÖøąïüîÖćøøĆïÿöĆÙøìĆĚÜĀöéđĂÜǰìĆĚÜÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤǰøĆï
ÿöĆÙøǰÙĆéđúČĂÖǰðøąÖćýñúÙĆéđúČĂÖǰēé÷ÿčéìšć÷ÙèąÝąÿŠÜøć÷ßČęĂîĆÖýċÖþćìĊęñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖÖĆï
ÙèąđøĊ÷ïøšĂ÷ĔĀšÖĆïÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îêŠĂĕð 
 1.7 ēÙøÜÖćøóĉđýþĂČęîǰėǰ	Ùî×ĂÜóøąøćßćǰ, îĆÖýċÖþćìĊęöĊÙüćöêšĂÜÖćøóĉđýþǰ	ñĎšóĉÖćø
ǰ, 
ĂćßĊüąÿĎŠĂčéöýċÖþć
 đðŨîðøąđõììĊęìćÜÜćîøĆïđ×šćîĆÖýċÖþćĕéšđðŗéđóĉęöđêĉö×ċĚîöćĔîðŘǰ����ǰēé÷
ÖĈĀîéÙčèÿöïĆêĉêćöðøąđõìǰĒúąĕéšĒÝšÜĕð÷ĆÜĀúĆÖÿĎêøđóČęĂĔĀšÖĈĀîéĒñîøĆïĔîðøąđõìéĆÜÖúŠćüǰ
ñĎšÿöĆÙøđúČĂÖÿöĆÙøĕéšêćöÙčèÿöïĆêĉìĊęÖĈĀîé 

2. รอบที่ 2 รอบโควตา  
 ���ǰēÙüêćÙèąǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øŠüöÖĆïÙèąĔîÖćø×÷ć÷ÖćøøĆïîĆÖýċÖþćĔîúĆÖþèą×ĂÜ
ēÙüêćÙèąǰǰēé÷ÙèąéĈđîĉîÖćøÖøąïüîÖćøøĆïÿöĆÙøìĆĚÜĀöéđĂÜǰìĆĚÜÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤǰøĆïÿöĆÙøǰ
ÙĆéđúČĂÖǰðøąÖćýñúÙĆéđúČĂÖǰēé÷ÿčéìšć÷ÙèąÝąÿŠÜøć÷ßČęĂîĆÖýċÖþćìĊęñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖÖĆïÙèą
đøĊ÷ïøšĂ÷ĔĀšÖĆïÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îêŠĂĕð 
 ���ǰēÙüêćÖĊāćĒúąñĎšöĊÙüćöÿćöćøëóĉđýþǰĒïŠÜĂĂÖđðŨîǰ�ǰÙøĆĚÜǰÖćøøĆïÿöĆÙøĔîÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰ
ñĎšÿöĆÙøđúČĂÖÿć×ćüĉßćìĊęêšĂÜÖćøÿöĆÙøđóĊ÷Üǰ�ǰÿć×ćđìŠćîĆĚîǰÙĆéđúČ ĂÖēé÷óĉÝćøèćÝćÖÖćøÿĂï
ÿĆöõćþèŤǰõćÙðäĉïĆêĉǰĔïĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îĒúąüčçĉïĆêø�đÖĊ÷øêĉïĆêøǰñúÜćîìćÜéšćîÖĊāćǰēÙüêćîĊĚ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷đðŗéēĂÖćÿĔĀšñĎšöĊÙüćöÿćöćøëóĉđýþéšćîÖĊāćĕéšđ×šćýċÖþćêŠĂĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆä
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ÿÜ×úćǰöĊÙèąÖøøöÖćøÙĆéđúČĂÖìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒêŠÜêĆĚÜ×ċĚîđðŨîñĎ šÙĆéđúČ ĂÖĔĀšǰìĆĚÜîĊĚñĎšÿöĆÙøêšĂÜöĊ
ÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöìĊęĀúĆÖÿĎêøÖĈĀîé 
 ���ǰøĂïÖúčŠöõćÙĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđ×êõĎöĉýćÿêøŤõćÙĔêšǰ ǰøĆïÿöĆÙøøüöÖĆîÖĆïÖúčŠö
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäõćÙĔêšǰðøąÖĂïéšü÷ öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿčøćþäøŤíćîĊǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷
îÙøýøĊíøøöøćßǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷õĎđÖĘêǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćǰĒúąöĀćüĉì÷ćúĆ÷÷ąúćǰÖćøÿöĆÙøîĊĚđðŨî
ÖćøĔĀšñĎšÿöĆÙøđéĉîìćÜöćÿöĆÙøéšü÷êîđĂÜìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰĒúąÿöĆÙøĂĂîĕúîŤǰēé÷ĔßšÙąĒîîÿĂï
ÝćÖǰÿìý� 
 ��4ǰøĂïĒÝšÜÙüćöÝĈîÜ 	ÿĈĀøĆïñĎšĕöŠöĊÿĉìíĉĝÿĆöõćþèŤĔîøĂïÖúčŠöõćÙĊ
ǰđðŨîÖćøđðŗéøĆï
ÿöĆÙøĀúĆÜÝćÖðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšöĊÿĉìíĉĝÿĂïÿĆöõćþèŤÖúčŠöõćÙĊĄǰĒúąđðŗéøĆïđÞóćąñĎšìĊęÿöĆÙøđ×šć
ýċÖþćêŠĂ×ĂÜÖúčŠöõćÙĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđ×êõĎöĉýćÿêøŤõćÙĔêšǰðøąÝĈðŘÖćøýċÖþćǰ���4ǰĒúšüĕöŠ
öĊøć÷ßČęĂñĎšöĊÿĉìíĉĝÿĂïÿĆöõćþèŤǰÖúč ŠöõćÙĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđ×êõĎöĉýćÿêøŤõćÙĔêšǰðøąÝĈðŘ
ÖćøýċÖþćǰ���4ǰàċęÜđðŗéøĆïđÞóćąïćÜÿć×ćüĉßćìĊę÷ĆÜöĊøć÷ßČęĂñĎšöćÿĂïÿĆöõćþèŤĕöŠđêĘöêćöĒñîøĆï 
 ���ǰēÙüêćöćđøĊ÷îêŠąîšĂÜ đðŨîÖćøøĆïÿöĆÙøÿĈĀøĆïñĎšìĊęÿîĔÝđ×šćÿöĆÙøöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆä
ÿÜ×úćǰĒêŠÿöĆÙøĔîðøąđõìêŠćÜė×ĂÜøĂïìĊęǰ�ǰĕöŠìĆîǰēé÷ÿöĆÙøĔîøĎðĒïïĂĂîĕúîŤêćöÖĈĀîéÖćø 

3. รอบที่ 3 รอบแอดมิชชั่น (Admission)   
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđð ŨîøĂïìĊ ęéĈđîĉîÖćøÙĆéđú ČĂÖēé÷ǰTCAS đĂÜēé÷ĔßšÖćø÷Č ęîÙąĒîî �ǰüĉßćÿćöĆâǰ
GAT/PAT/O-NETǰÝćÖǰÿìý�ǰñĎšÿöĆÙøÿćöćøëđúČĂÖÿć×ćüĉßćĕéšǰ10ǰĂĆîéĆïĒïïđøĊ÷ÜĂĆîéĆïÝćÖ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ìĊęđ×šćøŠüöǰTCAS ìĆęüðøąđìýǰǰñĎšÿöĆÙøÿćöćøëöĊēĂÖćÿöĊßČęĂñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖĕéšìĆĚÜǰ10ǰ
ĂĆîéĆïǰĒêŠÝąÿćöćøëöĊßČęĂÿĂïÿĆöõćþèŤĕéšđóĊ÷Üǰ�ǰĂĆîéĆïìĊęÿĎÜìĊęÿčéìĊęñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖǰđöČęĂñŠćîÖćø
ÙĆéđúČĂÖĒúšüÿćöćøë÷Čî÷ĆîÿĉìíĉĝĕéšĔîüĆîÿĆöõćþèŤ 

4. รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 
          đðŨîÖćøøĆïÿöĆÙøēé÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćđĂÜǰēé÷đðŗéøĆïđÞóćąïćÜÿć×ćüĉßćìĊę÷ĆÜĕöŠ
ÙøïêćöĒñîøĆï ÿćöćøëÿöĆÙøñŠćîøąïïøĆïÿöĆÙøǰÿĆöõćþèŤǰøĎðĒïïĂĂîĕúîŤìĆĚÜĀöéǰ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĔîìčÖǰėǰøĂïÖćøøĆïÿöĆÙøìĆĚÜÖŠĂîĒúąĀúĆÜÖćøøĆïÿöĆÙøǰÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćî
ìąđïĊ÷îĕéšöĊÖćøüćÜĒñîǰĒÖšĕ×ðŦâĀćǰøüöìĆĚÜÖĈĀîéĒîüìćÜÖćøéĈđîĉîÖćøøĆïÿöĆÙøøŠüöÖĆïÙèą
øĂÜÙèïéĊòść÷üĉßćÖćø×ĂÜìčÖÙèąǰđóČęĂÿøšćÜÖćøöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøøĆïÿöĆÙøøąĀüŠćÜĀúĆÖÿĎêøǰÙèąǰ
ĒúąöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ÖćøéĈđîĉîÜćîøŠüöÖĆîúĆÖþèąîĊĚîĈĕðÿĎŠÖćøĀćĒîüìćÜÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćÖćøøĆï
ÿöĆÙøĔîßŠüÜđüúćÖćøøĆïÿöĆÙøìĊ ęđĀöćąÿöÖĆïÿõćüÖćøèŤĔîøĂïîĆ ĚîǰėǰǰÖćøüćÜĒñîÖćø
ðøąßćÿĆöóĆîíŤÖćøøĆïÿöĆÙøĔîĂîćÙêøŠüöÖĆîǰĒúąÖćøÿąìšĂîÿĉęÜìĊęĀúĆÖÿĎêøêšĂÜÖćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆï
ÖćøøĆïÿöĆÙøǰĕðÝîëċÜÖćøëŠć÷ìĂéîē÷ïć÷ÖćøøĆïÿöĆÙøÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷ëċÜøąéĆïĀúĆÖÿĎêøǰ ǰĒîü
ìćÜÖćøéĈđîĉîÜćîÖćøøĆïÿöĆÙøǰǰĒúąÿøšćÜÙüćöđ×šćĔÝøąĀüŠćÜĀúĆÖÿĎêøĒúąÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćø
ĒúąÜćîìąđïĊ÷îìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøøĆïÿöĆÙøéšü÷  
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(D) การดำเนินงานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
การประชาสัมพันธ 
         ĔîÖćøøĆïÿöĆÙø ĀúĆÖÿĎêøøŠüöÖĆïÙèąǰĒúąÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰĕéšöĊÖćø
ðøąßćÿĆöóĆîíŤĀúĆÖÿĎêøĔĀšÖĆïēøÜđøĊ÷îđðŜćĀöć÷ñŠćîßŠĂÜìćÜêŠćÜǰėǰéĆÜîĊĚ 
 	�
ǰÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤĀúĆÖÿĎêøøŠüöÖĆïÙèąǰ 
 	�
ǰÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤĀúĆÖÿĎêøøŠüöÖĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ 
 	�
ǰðøąßćÿĆöóĆîíŤìćÜđóÝǰĶÜćîøĆïđ×šćîĆÖýċÖþćǰSKRUķǰ 
 	�
ǰđüðĕàêŤÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰ 
 	�
ǰÿëćîĊüĉì÷č 
 	�
ǰLine OPENCHAT ĶTCAS63 SKRUķ 
 ÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤĀúĆÖÿĎêøøŠüöÖĆïÙèąĔîēÙøÜÖćøǰRoad Show ×ĂÜÙèąêćöēøÜđøĊ÷î
ÖúčŠöđðŜćĀöć÷àċęÜĕöŠÝĈđðŨîêšĂÜđðŨîóČĚîìĊęđéĊ÷üÖĆîÖĆï×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤĀúĆÖÿĎêø
ĒúąÖćøøĆïÿöĆÙøøŠüöÖĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĔîēÙøÜÖćøǰSKRU Open House ĒúąÖćøÝĆéēÙøÜÖćøǰ
Road Show ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷đĂÜǰēé÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĊÖćøÖĈĀîéđðŜćĀöć÷óČ ĚîìĊ ęĔîÖćø
ðøąßćÿĆöóĆîíŤǰÙČĂǰÝĆÜĀüĆéÿÜ×úćǰǰÝĆÜĀüĆéóĆìúčÜǰĒúąÝĆÜĀüĆéÿêĎúǰǰēé÷ÝąÖĈĀîéēøÜđøĊ÷îĔîÖćø
ðøąßćÿĆöóĆîíŤêćöÿëĉêĉîĆÖýċÖþćìĊ ęđ×šćöćøć÷ÜćîêĆüðøąÖĂïÖćøÖćøóĉÝćøèćðøąüĆêĉÖćø
ðøąßćÿĆöóĆîíŤĔîĂéĊêÙüïÙĎŠÖĆî 
 ÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤìćÜđóÝǰĶÜćîøĆïđ×šćîĆÖýċÖþćǰ4,36ķǰđðŨîÖćøîĈđìÙēîēú÷ĊÿöĆ÷ĔĀöŠ
đ×šćöćĔßšìćÜǰFacebook ēé÷đðŗéđóÝǰßČęĂǰĶÜćîøĆïđ×šćîĆÖýċÖþćǰ4,36ķǰîĂÖÝćÖîĆĚîǰ÷ĆÜđñ÷ĒóøŠ
×šĂöĎúĀúĆÖìćÜđüĘïĕàêŤÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰĀĆü×šĂÜćîøĆïđ×šćîĆÖýċÖþćǰĒúą÷ĆÜ
ĕéšøĆïÙüćöøŠüööČĂÝćÖÜćîðøąßćÿĆöóĆîíŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćÖĆïÿëćîĊüĉì÷čǰìĊęßŠü÷ñúĉê
đîČĚĂĀćÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤǰĒÝšÜ×Šćüÿćøǰ×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïÖćøøĆïÿöĆÙøǰĒúąêĂï×šĂàĆÖëćöêŠćÜǰėǰ
ĔĀšÖĆïìĊęñĎšÿîĔÝÝąÿöĆÙøđøĊ÷îìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úć 
       ĂĊÖßŠĂÜìćÜÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤǰêĂïÙĈëćöǰĒÝšÜ×Šćüÿćøǰđóĉ ęöĂĊÖǰ1 ßŠĂÜìćÜǰÙČĂǰLine 
01&/$)"5ǰĶ5$"4��ǰ4,36ķǰìĈĔĀšÖćøĒÝšÜ×ŠćüÿćøǰÖćøêĂïÙĈëćöêŠćÜǰėǰøüéđøĘüǰĒúąøĆïøĎš
óøšĂöÖĆîĕéšĀúć÷ÙîĔîÖćøêĂïǰ1 ÙøĆĚÜ 
การรับสมัคร 
 ÖćøÿöĆÙøđóČęĂđ×šćýċÖþćêŠĂ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćǰđðŨîÖćøøĆïÿöĆÙøĔîøĎðĒïï
ĂĂîĕúîŤĔîìčÖøĂïĒúąðøąđõì×ĂÜÖćøøĆïÿöĆÙøǰ 	÷ÖđüšîøĂïìĊęǰ�ǰðøąđõìõćÙĊǰÝąÿćöćøëÿöĆÙø
ĕé šì Ć Ě ÜĂĂîĕúîŤĒúą÷ Č ęîĔïÿö ĆÙøé šü÷êîđĂÜ
ǰ ēé÷ñ Ď šÿö ĆÙøÿćöćøëÿö ĆÙøñ Š ćîđü Ęï ĕàêŤ ǰ
http://regis.skru.ac.th/skru_app ēé÷úÜìąđïĊ÷îǰĒúąÖøĂÖ×šĂöĎúêćöÙüćöđðŨîÝøĉÜĒúąđúČĂÖ
ÿć×ćìĊęêšĂÜÖćøĕéšêćöøĂïÖćøøĆïÿöĆÙøĒúąÙčèÿöïĆêĉìĊęÿć×ćîĆĚî ǰėǰÖĈĀîéǰĀúĆÜÝćÖîĆĚîñĎšÿöĆÙø
ÿćöćøëßĈøąđÜĉîÙŠćÿöĆÙøĕéšêćöÖĈĀîéÖćøìĊęìćÜÜćîøĆïÿöĆÙøĕéšÖĈĀîéĕüšǰÝċÜÝąëċÜüŠćÖćøøĆï
ÿöĆÙøđÿøĘÝÿöïĎøèŤ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĔîÖćøøĆïÿöĆÙøàċ ęÜéĈđîĉîÖćøēé÷ÜćîøĆïđ×šćîĆÖýċÖþćǰöĊÖćøĒêŠÜêĆ ĚÜÙèąÖøøöÖćø
éĈđîĉîÜćîøĆïÿöĆÙø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćǰðøąÝĈðŘǰ2564 ðøąÖĂïĕðéšü÷ïčÙúćÖø×ĂÜ
ÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰøĂÜüĉßćÖćøĂćÝćø÷ŤǰđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜÙèąìĊęéĎĒúÜćîéšćîÖćø
øĆïÿöĆÙøǰÜćîðøąßćÿĆöóĆîíŤǰđÝšćĀîšćìĊęÿĈîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø 
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 ÖćøøĆïÿöĆÙøîĆÖýċÖþćĔîðŘîĊĚĀúĆÖÿĎêøĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰ
ĕéšéĈđîĉîÖćøøĆïÿöĆÙøîĆÖýċÖþćêĆĚÜĒêŠøĂïìĊęǰ1ǰıǰ4ǰēé÷ĔîìčÖǰėǰøĂïÖćøøĆïÿöĆÙøêĆüĒìîÖøøöÖćø
ĀúĆÖÿĎêøĕéšöĊïìïćìĔîÖćøÿĆöõćþèŤîĆÖýċÖþćĔĀöŠ ēé÷ÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îĕéš
ßĊ ĚĒÝÜÿëćîÖćøèŤÖćøøĆïÿöĆÙøǰñúÖćøÿĂï×šĂđ×Ċ÷îǰñúÖćøóĉÝćèćñúÜćîǰÖŠĂîđøĉ ęöìĈÖćø
ÿĆöõćþèŤǰđóČęĂĔĀšÖøøöÖćøÿĆöõćþèŤĕéšöĊ×šĂöĎúÖćøÿĂï×šĂđ×Ċ÷îðøąÖĂïÖćøÿĆöõćþèŤ 
การสัมภาษณ 
 ĔîÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤēé÷ÖøøöÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤìĊ ęöćÝćÖêĆüĒìîÖøøöÖćøðøąÝĈ
ĀúĆÖÿĎêøĒúąĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîǰǰēé÷ÝĈîüîñĎšÿĂïñŠćî×šĂđ×Ċ÷î�ñĎšöĊÿĉìíĉĝÿĆöõćþèŤĔîìčÖøĂïÖćøøĆï
ÿöĆÙøÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îÝą×ċĚîøć÷ßČęĂĔĀšöćÖÖüŠćĒñîøĆïìĊęĒÝšÜĕüšêĆĚÜĒêŠøšĂ÷úąǰ
10 ıǰ30ǰđóČęĂĔĀšĀúĆÖÿĎêøöĊēĂÖćÿóïîĆÖýċÖþćöćÖ÷ĉęÜ×ċĚîĒúąĀćÖñĎšöĊÿĉìíĉĝÿĂïÿĆöõćþèŤöĊÙčèÿöïĆêĉ
ñŠćîÿćöćøëđðŨîñĎšöĊÿĉìíĉĝøć÷ÜćîêĆüđðŨîîĆÖýċÖþćêŠĂĕðĕéšǰǰĀúĆÖÿĎêøÝąĕéšöĊÝĈîüîîĆÖýċÖþćöćÖÖüŠć
ĒñîøĆïđöČęĂđðŗéõćÙđøĊ÷îǰ ǰàċęÜÙćéÖćøèŤüŠćÝąđðŨîĒîüìćÜĔîÖćøúéðŦâĀćÝĈîüîîĆÖýċÖþćìĊę
Āć÷ĕðĀúĆÜđðŗéõćÙđøĊ÷îǰǰēé÷ĔîÖøąïüîÖćøÿĆöõćþèŤñĎšÿĆöõćþèŤÝąëĎÖÿĆöõćþèŤõć÷ĔêšðøąđéĘî
ÖćøÿĆöõćþèŤéĆÜîĊĚ 

1. ïčÙúĉÖõćóǰ 
2. ÖćøĔßšõćþć 
3. ÖćøüĉđÙøćąĀŤĒúąÖćøĒÖšðŦâĀć 
4. đÝêÙêĉêŠĂüĉßćßĊó 
5. đÖøéđÞúĊę÷øć÷üĉßćÙèĉêýćÿêøŤ 

øĎðĒïïÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤ×ĂÜÖćøøĆïÿöĆÙøðŘǰ2564 ĔîìčÖøĂï×ĂÜÖćøøĆïÿöĆÙøđðŨî
øĎðĒïïĂĂîĕúîŤǰđîČęĂÜéšü÷ÿëćîÖćøèŤ×ĂÜÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜēÙüĉé�19 ÜćîøĆïđ×šćîĆÖýċÖþćÝąÿŠÜ
ĒïïÿĈøüÝúĉÜÙŤǰLine ÖúčŠöìĊęĔßšĔîÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤđóČęĂĔĀšñĎšÿöĆÙøĕéšđ×šćøŠüöÖúčŠöǰĒúąĕéšøĆïÖćø
ĒÝšÜøĎðĒïïǰ×ĆĚîêĂîǰúĈéĆïÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤÝćÖÙèąÖøøöÖćø 
 êĆüĒìîÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜđðŨîÖøøöÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤöĊĂĉÿøąĔîÖćøĔĀš
îĚĈĀîĆÖÙąĒîîðøąđéĘîÿĆöõćþèŤ×šćÜêšîǰÖŠĂîđøĉęöÖćøÿĆöõćþèŤĔîìčÖøĂïÖćøøĆïÿöĆÙøǰÜćîøĆïđ×šć
îĆÖýċÖþćĕéšÝĆéðøąßčöđóČęĂßĊĚĒÝÜĒîüðäĉïĆêĉĒúąìĈÙüćöđ×šćĔÝÖćøĔßšÜćîøąïïÿĂïÿĆöõćþèŤìčÖ
ÙøĆĚÜǰđóČęĂêĂï×šĂÿÜÿĆ÷×ĂÜêĆüĒìîÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøÖŠĂîđøĉęöÿĆöõćþèŤǰ 
 ÝĈîüîñĎšñŠćîÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤ×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïÿĆéÿŠüîĒñîøĆïĔîĒêŠúąøĂï×ĂÜĒêŠúąĀúĆÖÿĎêø
đĂÜǰîĂÖÝćÖîĊĚÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷î÷ĆÜĕéšĒÿéÜ×šĂöĎúÙąĒîîÿĂïǰđÖøéđÞúĊę÷
ÿąÿö×ĂÜñĎšÿĆöõćþèŤðøąÖĂïÖĆïĀúĆÖåćîìćÜÖćøýċÖþćĕüšĔîøąïïÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤĔĀšóĉÝćøèć
øŠüöÖĆîéšü÷ǰÖøøöÖćøÿĆöõćþèŤ÷ĆÜĕéšêøüÝÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎšýċÖþćüŠćêøÜêćöìĊęĀúĆÖÿĎêøÖĈĀîé
ĀøČĂĕöŠǰđóČęĂđðŨîÖćøÙĆéÖøĂÜñĎšìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉêøÜêćöìĊęĀúĆÖÿĎêøÖĈĀîéĕüšĔîǰöÙĂ��ǰđöČęĂÿĈîĆÖ
ÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îĕéšøĆïñúÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüÝċÜéĈđîĉîÖćøðøąÖćýñú
ÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤǰđóČęĂĔĀšñĎšñŠćîÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤĕéšöćøć÷ÜćîêĆüêćöüĆîĒúąđüúćìĊęÖĈĀîéĕüš
êŠĂĕðǰ 
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การรายงานตัว 
 ÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îĕéšéĈđîĉîÖćøøĆïøć÷ÜćîêĆüîĆÖýċÖþćìčÖøĂïÖćøøĆï
ÿöĆÙøéšü÷ÖøąïüîÖćøđéĊ÷üÖĆîǰÙČĂǰêøüÝĀúĆÖåćîǰǰïĆîìċÖ×šĂöĎúîĆÖýċÖþćǰøĆïßĈøąÙŠćđúŠćđøĊ÷îĒúą
ÙŠćíøøöđîĊ÷öĒøÖđ×šćñŠćîíîćÙćøǰĒúąÝĆéđÖĘïĀúĆÖåćî×ĂÜîĆÖýċÖþćǰ ǰēé÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĊÖćø
ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÖćøøć÷ÜćîêĆüǰñĎšñŠćîÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤÝąêšĂÜÿŠÜĀúĆÖåćîĔĀšÙèąÖøøöÖćø
øć÷ÜćîêĆüêøüÝÿĂïÙüćöëĎÖêšĂÜ×ĂÜÙčèüčçĉüŠćêøÜêćöìĊęĀúĆÖÿĎêøÖĈĀîéĕüšĀøČĂĕöŠǰ ǰđóČęĂđðŨîÖćø
ÙĆéÖøĂÜÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜîĆÖýċÖþćêćööćêøåćî×ĂÜĀúĆÖÿĎêøìĊęĕéšÖĈĀîéǰÝćÖîĆĚîǰñĎšñŠćîÖćøÿĂï
ÿĆöõćþèŤêšĂÜßĈøąÙŠćúÜìąđïĊ÷îĒúąÙŠćíøøöđîĊ÷öĒøÖđ×šćêŠćÜǰėǰ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ 
 éšü÷ÿëćîÖćøèŤēÙüĉé���ǰ øĎðĒïïÖćøøć÷ÜćîêĆü×ĂÜðŘǰ����ǰ×ĂÜøĂïìĊęǰ� Portfolio 
ñĎšÿöĆÙøÿćöćøëđéĉîìćÜöć÷ĆÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷đóČęĂÿŠÜđĂÖÿćøøć÷ÜćîêĆüǰëŠć÷øĎðìĈïĆêøîĆÖýċÖþćǰìĊę
ĀĂðøąßčööĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćĕéšǰĒêŠÖćøøć÷ÜćîêĆüĔîøĂïĂČęîėǰêĆĚÜĒêŠøĂïìĊęǰ�ǰıǰ�ǰđðŨî
Öćøøć÷ÜćîêĆüìćÜĕðøþèĊ÷Ťǰēé÷îĆÖýċÖþćìĊęöĊÿĉìíĉĝøć÷ÜćîêĆüßĈøąđÜĉîøć÷ÜćîêĆüñŠćîìćÜđÙćđêĂøŤ
íîćÙćøǰĒúąÿŠÜĀúĆÖåćîǰđĂÖÿćøÖćøøć÷ÜćîêĆüìćÜĕðøþèĊ÷Ťöć÷ĆÜÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćî
ìąđïĊ÷îöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćêćöÖĈĀîéÖćøǰĒúąĂĆóēĀúéøĎðëŠć÷ßčéîĆÖýċÖþćđóČęĂìĈïĆêø
îĆÖýċÖþćĔîøąïïøĆïÿöĆÙø 
(C) ÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰĕéšðøąđöĉîøąïïĒúąÖúĕÖÖćøøĆïîĆÖýċÖþćđðŨîøą÷ąǰėǰ
øŠüöÖĆïÖøøöÖćøüĉßćÖćøöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰðøąÖĂïéšü÷ÙèïéĊìĆĚÜǰ7 Ùèąǰǰ1 üĉì÷ćúĆ÷ǰøĂÜüĉßćÖćøĒêŠ
úąÙèąǰĒúąĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøǰēé÷öĊÖćøüćÜĒñîÖćøøĆïÿöĆÙøêćöøĂïǰTCAS64 ĒúąĔîĒêŠ
úąøĂïÖćøøĆïÿöĆÙøÿć×ćìĊęöĊ÷Ăéøć÷ÜćîêĆüĕöŠÙøïêćöìĊęüćÜĒñîĕüšÖĘÝąîĈöćïüÖđðŨîĒñîøĆïĔî
øĂïëĆéĕðõć÷ĔîđüúćìĊęÖĈĀîéǰđóČęĂĔĀšöĊøą÷ąđüúćĔîÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤĔĀšñĎšÿöĆÙøìøćïǰĒúą
ðøĆïđðúĊę÷îøĎðĒïïÖćøìĈÜćîêćöÿëćîÖćøèŤìĊęđðúĊę÷îĒðúÜĕð 
x  มีการประเมินกระบวนการ 
 ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰ ĕéšðøąđöĉîøąïïĒúąÖúĕÖÖćøøĆï
îĆÖýċÖþćøŠüöÖĆïÖøøöÖćøüĉßćÖćø×ĂÜÙèąǰēé÷öĊÖćøüćÜĒñîÖćøøĆïÿöĆÙøêćöøĂïǰTCAS��ǰĒúą
ĔîĒêŠúąøĂïÖćøøĆïÿöĆÙøìĊęöĊ÷Ăéøć÷ÜćîêĆüĕöŠÙøïêćöìĊęüćÜĒñîĕüšÖĘÝąîĈöćïüÖđðŨîĒñîøĆïĔî
øĂïëĆéĕðõć÷ĔîđüúćìĊęÖĈĀîéǰđóČęĂĔĀšöĊøą÷ąđüúćÿĈĀøĆïÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔĀšîĆÖýċÖþćêŠĂĕð 
การประชาสัมพันธ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰßŠüÜÖŠĂîÖćøøĆïÿöĆÙøðŘǰ2564 Ýąđøĉęö×ċĚîǰĒúąøąĀüŠćÜÖćøøĆïÿöĆÙøǰÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćø
ĒúąÜćîìąđïĊ÷îĕéšìĈÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤÖćøøĆïÿöĆÙøìćÜđôàïčŢÖ ǰ đóÝǰĶÜćîøĆïđ×šćîĆÖýċÖþćǰ

4,36ķǰàċęÜđðŨîßŠĂÜìćÜĀúĆÖĔîÖćøÿČęĂÿćøðøąßćÿĆöóĆîíŤǰĒúąđðŨîßŠĂÜìćÜìĊęĕéšñúéĊöćÖǰñĎšÿîĔÝ

ÿöĆÙøÿćöćøëýċÖþć×šĂöĎúÖćøøĆïÿöĆÙøǰÿĂïëćöøć÷úąđĂĊ÷éÖćøøĆïÿöĆÙøǰēé÷ĕéšöĊÖćøêĆĚÜĒĂéöĉî

ñĎšéĎĒúđóÝøŠüöÖĆîøąĀüŠćÜøĂÜñĎšĂĈîü÷ÖćøÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îĒúąîĆÖüĉßćÖćø

ýċÖþćĔîÖćøøŠüöÖĆïðøąßćÿĆöóĆîíŤñŠćîÖćøëŠć÷ìĂéÿéǰ	LIVE) ÖćøēóÿêŤ×ŠćüÿćøǰĒúąÖćøêĂï
ÙĈëćöĔîÖúŠĂÜ×šĂÙüćöǰ	Inbox) àċęÜöĊÝĈîüîñĎšđ×šćöćêĂïÙĈëćöÝĈîüîöćÖǰĒúąÿŠüîĔĀâŠñĎšÿöĆÙø
ÝąĕéšøĆï×ŠćüÿćøÖćøÿöĆÙøñŠćîßŠĂÜìćÜîĊĚéšü÷ǰÖćøđ×šćöćìĊęđóÝǰĶÜćîøĆïđ×šćîĆÖýċÖþćǰ4,36ķǰđðŨî

đÙøČęĂÜöČĂĔîÖćøÿČęĂÿćøîĆïüŠćĕéšøĆïÖćøêĂïøĆïìĊęéĊÝćÖñĎšĔßšÜćîÿČęĂÿĆÜÙöĂĂîĕúîŤðøąđõìđôàïčŢÖǰǰǰǰ
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ìĊęÿćöćøëđ×šćëċÜ×šĂöĎúĕéšÜŠć÷ǰĒúąÖćøÿŠÜ×šĂöĎú×Šćüÿćø×ĂÜìćÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĘÿćöćøëÿŠÜêøÜëċÜ

ñĎšĔßšÜćîĕéšøüéđøĘüđßŠîÖĆîǰÿŠÜñúëċÜÖćøìĈÙüćöđ×šćĔÝøąïïøĆïÿöĆÙøǰTCAS ×ĂÜñĎšÿöĆÙøđðŨîĕðéšü÷
ÙüćöđøĊ÷ïøšĂ÷öćÖ×ċĚîǰñŠćîÖćøêĂïÙĈëćö×ĂÜĒĂéöĉîǰàċęÜÖćøĔßšđÙøČęĂÜöČĂîĊĚĕéšîĈĕðÿĎŠÖćøÿČęĂÿćø

ñŠćîđôàïčŢÖđóÝ×ĂÜĀîŠü÷ÜćîĂČęîǰėǰĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĆïîĆÖýċÖþćĀúĆÜÝćÖñĎ šÿöĆÙøøć÷ÜćîêĆü

đøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüêŠĂĕðǰĒúąĂĊÖđÙøČęĂÜöČĂìĊęìĈĔĀšñĎšÿöĆÙøÿćöćøëđ×šćöćøĆïôŦÜǰêĉéêćö×Šćüÿćø ǰÖĘÙČĂǰ

-JOFǰ01&/$)"5ǰĶ5$"4�� 4,36ķǰìĈĔĀšÖćøĒÝšÜ×ŠćüÿćøǰÖćøêĂïÙĈëćöêŠćÜǰėǰøüéđøĘüǰĒúą
øĆïøĎšóøšĂöÖĆîĕéšĀúć÷ÙîĔîÖćøêĂïǰ�ǰÙøĆĚÜǰ	�������ǰüĉéĉēĂðøąßćÿĆöóĆîíŤǰ�ǰLive ÿéǰÖćøøĆïÿöĆÙøǰ
ðŘǰ����ǰ,ǰ3.1-2.5  ĒïîđîĂøŤǰēðÿđêĂøŤøĆïÿöĆÙøǰ����ǰ
 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀîŠü÷ÜćîêŠćÜǰėǰìĊęöĊñúêŠĂÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤǰÖćøÖøąÝć÷×ŠćüÿćøÖćøøĆïÿöĆÙøǰÖĘÙČĂǰ

ĀîŠü÷ÜćîðøąßćÿĆöóĆîíŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćǰÿëćîĊüĉì÷čöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćǰ

ĒúąđóÝêŠćÜǰėǰ×ĂÜĒêŠúąÙèąǰìĊęìĈĀîšćìĊęñúĉêđîČĚĂĀćǰđñ÷ĒóøŠǰĒúąĒßøŤ×ŠćüÿćøÖćøøĆïÿöĆÙø

ÖøąÝć÷ĕð÷ĆÜñĎšìĊęöĊÙüćöÿîĔÝĕéšÖüšćÜ×ċĚîǰîĂÖÝćÖîĊĚìćÜĀúĆÖÿĎêø÷ĆÜĕéšöĊÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤñŠćîìćÜ

đóÝ×ĂÜĀúĆÖÿĎêøđĂÜ ÙČĂǰhttps://www.facebook.com/MathStat.SKRU 
การรับสมัคร 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđöČęĂđÿøĘÝÿĉĚîÖćøøĆïÿöĆÙøÙøïìĆĚÜǰ� øĂïǰðŘǰ����ǰĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßć
ÙèĉêýćÿêøŤǰöĊîĆÖýċÖþćđ×šćýċÖþćìĆĚÜÿĉĚîǰÝĈîüî 58 ÙîǰǰéĆÜêćøćÜ 

รอบการรับสมัคร จำนวนนักศึกษา
ท่ีรับ (คน) 

จำนวนนักศึกษา
ท่ีมารายงานตัว 

(คน) 
øĂïìĊęǰ�ǰøĂïǰportfolio 16 9 
øĂïìĊęǰ�ǰøĂïēÙüêć  ��ǰ	����
 14 
øĂïìĊęǰ�ǰøĂïĒĂéöĉßßĆęîǰ	Admission �ǰ& �
 ��	4+9
 11 
øĂïìĊęǰ�ǰøĆïêøÜĂĉÿøąǰ	Direct Admission) 6(4+2) 24 

รวม 40 58 

ǰǰǰǰหมายเหตุǰǰǰ(A+B) , A Āöć÷ëċÜǰÝĈîüîĒñîøĆïĒêŠúąøĂïǰB Āöć÷ëċÜǰÝĈîüîìĊęøĆïđóĉęö×ċĚî
đîČęĂÜÝćÖÝĈîüîøĆïîĆÖýċÖþćĕöŠđðŨîĕðêćöĒñîøĆïǰǰǰǰǰ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÝćÖÝĈîüîîĆÖýċÖþćìĊęöćøć÷ÜćîêĆüìĆĚÜĀöéóïüŠćǰÝĈîüîîĆÖýċÖþćđÖĉîĒñîøĆïìĊęĀúĆÖÿĎêø
ÖĈĀîéĕüšǰÙČĂǰ��ǰÙîǰàċęÜđÖĉîÝćÖĒñîìĊęÖĈĀîéĕüšǰ���ǰàċęÜóïüŠćđöČęĂđðŗéõćÙÖćøýċÖþćǰöĊîĆÖýċÖþć
öćđøĊ÷îìĆĚÜÿĉĚîǰ56ǰÙîǰ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÖćøøĆïÿöĆÙøîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰðŘǰ����ǰ÷ĆÜÙÜöĊðŦâĀćđéĉöĒúąÿŠÜñúÖøąìïêŠĂøĎðĒïïĔîÖćø
øĆïÿöĆÙøǰÖćøÿĆöõćþèŤǰÖćøøć÷ÜćîêĆüǰ×ĂÜìĆĚÜñĎšÿöĆÙøǰĀúĆÖÿĎêøǰĒúąöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰÙČĂǰðŦâĀćÖćø
ĒóøŠøąïćé×ĂÜĕüøĆÿēÙēøîŠćÿć÷óĆîíčŤĔĀöŠǰ����ǰ	COVID-��
ǰìĈĔĀšêĆĚÜĒêŠøĂïìĊęǰ�ǰðøąđõìøĂï
ÖúčŠöõćÙĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđ×êõĎöĉýćÿêøŤõćÙĔêšǰÝćÖđéĉöìĊęđðŗéĔĀšñĎšÿöĆÙøđéĉîìćÜöćÿöĆÙøéšü÷
êîđĂÜìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰêšĂÜðøĆïøĎðĒïïđðŨîÿöĆÙøĂĂîĕúîŤñŠćîđüĘïĕàêŤøĆïÿöĆÙøǰ 
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การสัมภาษณ 
 ÝćÖðŦâĀćÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜĕüøĆÿēÙēøîŠćÿć÷óĆîíč ŤĔĀöŠǰ����ǰ	COVID�19
ǰìĈĔĀš
ĀúĆÖÿĎêøĕöŠÿćöćøëÿĆöõćþèŤñĎ šìĊ ęñ ŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖĕéšǰêĆ ĚÜĒêŠøĂïìĊęǰ�ǰðøąđõìøĂïÖúčŠöõćÙĊ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđ×êõĎöĉýćÿêøŤõćÙĔêšǰĂćÝÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÖćøðøąđöĉîïčÙÙúĉÖõćóǰÙčèÿöïĆêĉ
×ĂÜñĎšđ×šćýċÖþćǰüŠćêøÜêćöìĊęĀúĆÖÿĎêøÖĈĀîéĕüšĔîǰöÙĂ�2ǰĀøČĂĕöŠǰ 
การรายงานตัว 
 ÝćÖðŦâĀćÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜĕüøĆÿēÙēøîŠćÿć÷óĆîíčŤĔĀöŠǰ����ǰ (COVID-19)ǰÝċÜöĊđóĊ÷Ü
øĂïìĊęǰ�ǰðøąđõìǰPortfolio ìĊęñĎšÿöĆÙøÿćöćøëđéĉîìćÜöćøć÷ÜćîêĆüìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšǰĒêŠÖćø
øć÷ÜćîêĆüĔîøĂïĂČęîėǰêĆĚÜĒêŠøĂïìĊęǰ�ǰıǰ�ǰđðŨîÖćøøć÷ÜćîêĆüìćÜĕðøþèĊ÷Ťǰ ēé÷îĆÖýċÖþćìĊęöĊÿĉìíĉĝ
øć÷ÜćîêĆüßĈøąđÜĉîøć÷ÜćîêĆüñŠćîìćÜđÙćđêĂøŤíîćÙćøǰĒúąÿŠÜĀúĆÖåćîǰđĂÖÿćøÖćøøć÷ÜćîêĆü
ìćÜĕðøþèĊ÷Ťöć÷ĆÜÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćǰêćö
ÖĈĀîéÖćøìĊęÖĈĀîéǰĒúąĂĆóēĀúéøĎðëŠć÷ßčéîĆÖýċÖþćđóČęĂìĈïĆêøîĆÖýċÖþćĔîøąïïøĆïÿöĆÙøǰ	����
����ǰÖćøøć÷ÜćîêĆüđðŨîîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰðøąÝĈðŘǰ����
 
 îĂÖÝćÖîĆĚîǰöĊÖćøðøĆïđðúĊę÷îøĎðÖćøÖćøðøąßčöñĎšðÖÙøĂÜìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰđóČęĂðŜĂÜÖĆîÖćø
øüöêĆüÖĆîǰĒúąÖćøđéĉîìćÜ×šćöÝĆÜĀüĆéǰēé÷ðøĆïøĎðĒïïÖĉÝÖøøööćđðŨîÖćøðøąßčößĊĚĒÝÜĂĂîĕúîŤ
đĀöČĂîðŘǰ����ǰēé÷ÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰøŠüööČĂÖĆïÜćîðøąßćÿĆöóĆîíŤ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćǰĒúąÿëćîĊüĉì÷čđóČęĂÖćøýċÖþćöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćǰĔîÖćø
ëŠć÷ìĂéÿéÖćøðøąßčößĊĚĒÝÜđøČęĂÜêŠćÜǰėǰìĊęîĆÖýċÖþćĔĀöŠÙüøìøćïđÖĊę÷üÖĆïÜćîìąđïĊ÷îǰÖćøĔßšÜćî
øąïïìąđïĊ÷îǰÖćø÷Čî÷ĆîÖćøúÜìąđïĊ÷îǰßŠĂÜìćÜÖćøêĉéêŠĂđöČ ęĂöĊðŦâĀćéšćîÜćîìąđïĊ÷îǰ
ÖĈĀîéÖćøÖćøđøĊ÷îðøĆïóČĚîåćî øĎðĒïïÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĔîÿëćîÖćøèŤēÙüĉéǰÖćøêĉéêŠĂÖĆï
ĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîǰđÙøČęĂÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøđøĊ÷îĂĂîĕúîŤǰÜćîÿĀÖĉÝýċÖþćǰĒúąÜćîðøąÖĆîÙčèõćóǰ	����
���ǰđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰ����
ǰǰ  
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 ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰĕéšöĊÖćøðøąßčöđóČęĂÖĈĀîéüĉíĊÖćø
ðøĆïóČĚîåćîîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ1 ðŘÖćøýċÖþćǰ2564ǰÝćÖ×šĂöĎúÖćøÿĆöõćþèŤîĆÖýċÖþćìĈĔĀšìøćïëċÜ
ÝčéĒ×ĘÜÝčéÝčéĂŠĂîìćÜüĉßćÖćø×ĂÜîĆÖýċÖþćǰǰđöČęĂîĆÖýċÖþćñŠćîÿĆöõćþèŤĒúąøć÷ÜćîêĆüĒúšüǰ ǰìćÜ
ĀúĆÖÿĎêøÝċÜÖĈĀîéĔĀšöĊÖćøđøĊ÷îðøĆïóČĚîåćîÿĈĀøĆïîĆÖýċÖþćĔĀöŠēé÷ĒïŠÜđðŨîǰ�ǰßŠüÜǰÙČĂǰßŠüÜĒøÖ
×ĂÜÖćøðøĆïóČĚîåćîēé÷ĀúĆÖÿĎêøÝąðøĆïóČĚîåćîđÖĊę÷üÖĆïđìÙēîēú÷ĊìĊęĔßšÿĈĀøĆïÖćøđøĊ÷îĂĂîĕúîŤǰ
đßŠîǰÖćøĔßšǰGoogle meet, Zoom, Google Classrom ĒúąÖćøđ×šćĔßšǰOffice 365 ǰĒúąßŠüÜìĊę
ÿĂÜǰðøĆïóČĚîåćîüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰÙüćöøĎšõćþćĂĆÜÖùþǰ ǰĒúąÙüćöøĎšđïČĚĂÜêšîìćÜÙĂöóĉüđêĂøŤǰ
đóČ ęĂĔĀšîĆÖýċÖþćÿćöćøëðøĆïêĆüĔĀšđ×šćÖĆïÖćøđøĊ÷îøąéĆïĂčéöýċÖþćĕéšÜŠć÷×ċ ĚîǰǰÝąđĀĘîĕéšüŠć
ÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøĕéšĔßšßŠĂÜìćÜÖćøóïîĆÖýċÖþćĔîßŠüÜÖćøÿĆöõćþèŤöćÖĈĀîéĒîüìćÜÖćøðøĆï
óČĚîåćîøŠüöÖĆïñúÖćøðøĆïóČĚîåćîđöČęĂðŘìĊęñŠćîöćǰǰđóČęĂĔĀšîĆÖýċÖþćÿćöćøëĔßšßĊüĉêýċÖþćĔîĀúĆÖÿĎêø
ĕéšêúĂéĀúĆÖÿĎêøöćÖìĊęÿčé 
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

       (A) ĔîÖćøøĆïÿöĆÙøîĆÖýċÖþćðŘÖćøýċÖþćǰ2564ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćĕéšðøĆïÖćøøĆï
ÿöĆÙøîĆÖýċÖþćǰêćöđÜČ ęĂîĕ×ÖćøøĆïÿöĆÙøîĆÖýċÖþćøąïïÖćøÿĂïÙĆéđúČĂÖïčÙÙúđ×šćýċÖþćĔî
ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćǰðŘǰ256� (TCAS��) ĒúąĕéšîĈ×šĂñĉéóúćéĀøČĂßŠĂÜēĀüŠìĊ ęđðŨîðŦâĀćĔîÖćø
éĈđîĉîÖćøÙĆéđúČĂÖîĆÖýċÖþćöćÖĈĀîéđðŨîĒîüìćÜĔîÖćøøĆïÿöĆÙøĔîðŘ 256�ǰêŠĂĕðǰǰ 

 ÿĉęÜìĊęîŠćÿîĔÝÝćÖÖćøøĆïÿöĆÙøĔîðŘǰ���4ǰîĊĚǰÙČĂǰðŦâĀćÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜĕüøĆÿēÙēøîŠć
ÿć÷óĆîíčŤĔĀöŠǰ����ǰ(COVID-19)ǰ÷ĆÜÙÜÿŠÜñúêŠĂÖøąïüîÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤǰÖćøøĆïÿöĆÙøǰÖćøÿĂï
ÿĆöõćþèŤǰÖćøøć÷ÜćîêĆüǰÖćøðøąßčößĊĚĒÝÜǰìĈĔĀšĔîðŘǰ����ǰÝąêšĂÜöĊüćÜĒñîÖćøÖćøìĈÜćîĔî

øĎðĒïïĂĂîĕúîŤöćðøĆïĔßšĔîìčÖ×ĆĚîêĂîǰĀćÖÿëćîÖćøèŤÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜĕüøĆÿēÙēøîŠćÿć÷óĆîíčŤ

ĔĀöŠǰ����ǰ(COVID-19)ǰ÷ĆÜĕöŠéĊ×ċĚîǰđßŠîǰÖćøøĆïÿöĆÙøĔîøĎðĒïïĂĂîĕúîŤñŠćîđüĘïĕàêŤøĆïÿöĆÙøǰÖćø
ÿĂïÿĆöõćþèŤĔîøĎðĒïïĂĂîĕúîŤǰēé÷ĔĀšñĎšöĊÿĉìíĉĝÿĂïÿĂïÿĆöõćþèŤêøüÝÿĂïñúÝćÖđüĘïĕàêŤøĆï

ÿöĆÙøǰĒúąÖéđ×šćøŠüöÖúčŠöǰLine ìĊęöĊĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøđðŨîÖøøöÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤĂ÷ĎŠĔîÖúčŠöǰ
ñĎšÿöĆÙøÿćöćøëÿŠÜǰPortfolio đðŨîøĎðĒïïĕôúŤĔĀšĂćÝćø÷ŤÿĂïÿĆöõćþèŤóĉÝćøèćĕéšǰĒúąúéÙüćö

đÿĊę÷ÜĔîÖćøìĊęêšĂÜđéĉîìćÜ×šćöÝĆÜĀüĆéĀćÖÿëćîÖćøèŤÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜĕüøĆÿēÙēøîŠćÿć÷óĆîíčŤĔĀöŠǰ

����ǰ(COVID-19)ǰ÷ĆÜÙÜöĊĂ÷ĎŠǰ 
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 đßŠîđéĊ÷üÖĆïøąïïĔîÖćøìĈÜćîøŠüöÖĆî×ĂÜÜćîøĆïđ×šćîĆÖýċÖþćǰĒúąĂćÝćø÷ŤðøąÝĈ

ĀúĆÖÿĎêø×ĂÜĒêŠúąÿć×ćüĉßćǰ ĕéšöĊÖćøêĉéêŠĂǰðøąßčöǰ	ñŠćîǰLine Open Chat ĒúąǰZoom
ǰ

ÿĆöõćþèŤĒúąÿŠÜñúÖćøÙĆéđúČĂÖǰēé÷ĔßšøąïïĂĂîĕúîŤđðŨîĀúĆÖǰĂćÝćø÷ŤÿćöćøëêøüÝÿĂïßČęĂ

îĆÖýċÖþćìĊęÿĆöõćþèŤǰ, ×šĂöĎúÿŠüîêĆüǰ,ǰPortfolio ×ĂÜñĎšÿöĆÙøǰĒúąÿŠÜñúÖćøÙĆéđúČĂÖÝćÖøąïïìĊę
îĆÖüĉßćÖćøÖćøýċÖþć×ĂÜÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îĕéšĂĂÖĒïïǰĒúąîĈöćĔßšĔîÖćø

ìĈÜćîĕéšÝøĉÜǰ	������11ǰïĆîìċÖðøąßčöÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤ
 
 îĂÖÝćÖîĆĚîǰĔîÖćøøć÷ÜćîêĆüîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰĕéšðøĆïøĎðĒïïÝćÖđéĉöìĊęêšĂÜđéĉîìćÜöć÷Čęî

đĂÖÿćøĀúĆÖåćîÖćøøć÷ÜćîêĆüìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷éšü÷êîđĂÜǰðøĆïđðŨîÖćøĔĀšîĆÖýċÖþćÿŠÜđĂÖÿćø

ĀúĆÖåćîñŠćîĕðøþèĊ÷Ťöć÷ĆÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰĒúąðøĆïøĎðĒïïÖćøðøąßčößĊ ĚĒÝÜñĎ šðÖÙøĂÜĒúą

îĆÖýċÖþćìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰđðŨîÖćøðøąßčöĂĂîĕúîŤñŠćîǰFacebookǰLive ĒúąǰYoutube LiveǰàċęÜ
îĆÖýċÖþćĒúąñĎšðÖÙøĂÜÿćöćøëøĆïôŦÜ÷šĂîĀúĆÜĕéšêúĂéđüúćǰàċęÜøĎðĒïïîĊĚǰĕéšđøĉęöĔßšÝøĉÜĔîÖćøøĆï

ÿöĆÙøðŘǰǰ����ǰĒúąéĈđîĉîÖćøêŠĂĔîðŘǰ����ǰàċęÜđðŨîĒîüðäĉïĆêĉìĊęđðúĊę÷îøĎðĒïïÖćøìĈÜćîĔîÖćø

øć÷ÜćîêĆüîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰĒúąÖćøðøąßčößĊĚĒÝÜñĎšðÖÙøĂÜĒúąîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰ�ǰðŘìĊęñŠćîöć 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøøŠüöÖĆïÙèąǰĒúąÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îóĉÝćøèć
ñúÖćøðøąđöĉîøąïïĒúąÖúĕÖĒúšüöĊÙüćöđĀĘîøŠüöÖĆîüŠćĔîðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰÙüøðøąßćÿĆöóĆîíŤ
ĀúĆÖÿĎêøĔĀšöćÖ×ċĚîǰđßŠî 

�ǰroad show êćöēøÜđøĊ÷îđĂÖßîÿĂîýćÿîćĂĉÿúćöǰ	ðĂđîćą
ǰêćöÿëĉêĉ×šĂöĎú×ĂÜ
îĆÖýċÖþćìĊęđ×šćýċÖþćêŠĂìĊęñŠćîöćǰóïüŠćîĆÖýċÖþćÝćÖēøÜđøĊ÷îđĀúŠćîĊĚöćđ×šćýċÖþćêŠĂĔîÙèąđðŨî
ÿŠüîĔĀâŠǰǰ 

�ǰ×ĂÙüćöøŠüööČĂýĉþ÷ŤđÖŠćìĊęðøąÖĂïĂćßĊóÙøĎßŠü÷ðøąßćÿĆöóĆîíŤĀúĆÖÿĎêøĔĀšÖĆïîĆÖđøĊ÷î
ĔîēøÜđøĊ÷îìøćïǰ 

�ǰĀúĆÖÿĎêøĕéšĔßšÿČęĂĂĂîĕúîŤĔîÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤĀúĆÖÿĎêøđßĉÜøčÖǰđóČęĂđ×šćÿĎŠÖúčŠöđðŜćĀöć÷
ĕéšĂ÷ŠćÜßĆéđÝîǰđßŠîǰfanpageǰ�ǰMath&Stat SkruǰĒúąÖĈúĆÜðøĆïðøčÜĒúąóĆçîćđüïĕàêŤ×ĂÜ
ĀúĆÖÿĎêøđóČęĂĔĀšìĆîÿöĆ÷ 

�ǰĀúĆÖÿĎêøøŠüöÖĆïÙèąĒúąöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰÝĆéÖĉÝÖøøöđóČęĂðøąßćÿĆöóĆîíŤĀúĆÖÿĎêøǰĂćìĉǰ
Üćîǰopen house ÜćîÙČîÿĎŠđĀ÷šć×ĂÜÙèąǰroad showǰĔîÿëćîýċÖþćǰēé÷ýĉþ÷ŤđÖŠćǰēé÷ĀúĆÖÿĎêø
øŠüöÖĆïÙèąǰðøĆïðøčÜđüĘïĕàêŤ×ĂÜĀúĆÖÿĎêøđóČ ęĂðøąßćÿĆöóĆîíŤēÙøÜÿøšćÜĀúĆÖÿĎêøǰÖĉÝÖøøö
ĀúĆÖÿĎêøǰĒúąýĉþ÷ŤđÖŠćìĊęðøąÿïÙüćöÿĈđøĘÝǰđðŨîêšîǰĒúąđÿîĂĔĀšìćÜÙèąÝĆéĀćìčîÖćøýċÖþćĒïï
ĔĀšđðúŠćÿĈĀøĆïîĆÖýċÖþćìĊęđøĊ÷îéĊĒêŠ÷ćÖÝîǰ 

x ǰǰมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
             ÿĈĀøĆïÖćøøĆïÿöĆÙøðŘǰ����ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćøĆïÿöĆÙøĔîøąïïǰTCASǰđðŨîðŘ
ìĊęǰ�ǰöĊÖćøøĆïÿöĆÙøǰ�ǰøĂïǰĕöŠöĊÖćøĔßšÙąĒîîǰO-net ĔîÖćøðøąöüúĔîÖćøÙĆéđúČĂÖÖćøÿöĆÙøǰ
ĒúąĒêŠúąöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿćöćøëđøĉęöøĆïÿöĆÙøîĆÖýċÖþćĕéšêĆĚÜĒêŠđéČĂîêčúćÙöǰ����ǰìĈĔĀšĔîøĂïìĊęǰ�ǰ
Portfolio öĊøą÷ąđüúćĔîÖćøøĆïìĊęîćîÖüŠćđéĉöǰÝćÖ×šĂöĎúéĆÜÖúŠćüǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćēé÷
ÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰĕéšöĊÖćøðøąßčöüćÜĒñîÖĆïøĂÜüĉßćÖćøĒêŠúąÙèąǰĒúą
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ðøąßčöĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøđóČęĂßĊĚĒÝÜđÜČęĂîĕ×êŠćÜǰėǰìĊęđðúĊę÷îĕðǰÖŠĂîìĊęÝąÿŠÜĒïïÿĈøüÝĒñî
øĆïĔĀšÖĆïìćÜĀúĆÖÿĎêøǰ 
 ÖĈĀîéÖćøøĆïÿöĆÙøǰĒúąðøąđõìĒêŠúąøĂï×ĂÜÖćøøĆïÿöĆÙøǰēé÷ǰTCAS6�ǰìĆĚÜǰ�ǰøĂï
×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úćöĊøć÷úąđĂĊ÷éǰéĆÜîĊĚǰ 
      øĂïìĊęǰ1 øĂïǰPortfolio ðøąÖĂïéšü÷ǰ 
 ðøąđõìǰPortfolio (ÙøĆĚÜìĊęǰ1)  
 ðøąđõìǰPortfolio (ÙøĆĚÜìĊęǰ2) 
  ðøąđõìǰPortfolio (Ùèą) 
 ðøąđõìǰPortfolio (ÖĊāćÙøĆĚÜìĊęǰ�) 
 ðøąđõìǰîĆÖýċÖþćìĊęöĊÙüćöêšĂÜÖćøóĉđýþǰ	ñĎšóĉÖćø
 
 ðøąđõìǰÿöćÙöÿöćóĆîíŤǰēøÜđøĊ÷îÿĂîýćÿîćĂĉÿúćö 
 ðøąđõìǰđéĘÖéĊöĊìĊęđøĊ÷îǰ	ÿóå�
 
 ðøąđõìǰÙøĎĒîąĒîü 
 ðøąđõìǰēÙüêćÿć×ćüĉßćÖćøÝĆéÖćøîüĆêÖøøöÖćøÙšćǰ	CPALL) 
      øĂïǰ2 Quota ðøąÖĂïéšü÷ǰ 
 ðøąđõìǰēÙüêćÙèą 
 ðøąđõìǰēÙüêćÖĊāćĒúąÙüćöÿćöćøëóĉđýþǰÙøĆĚÜìĊęǰ� 
 ðøąđõìǰÖúčŠöõćÙĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđ×êõĎöĉýćÿêøŤõćÙĔêšǰ 
 ðøąđõìǰēÙüêćǰSKRU 
 ðøąđõìǰēÙüêćÿć×ćüĉßćÖćøÝĆéÖćøîüĆêÖøøöÖćøÙšćǰ	CPALL) 
      øĂïǰ3 Admissionǰ 
      øĂïǰ�ǰDirect Admission ðøąÖĂïéšü÷ 
      ǰǰǰǰǰǰðøąđõìǰøĆïêøÜĂĉÿøąǰ(Direct Admission 1) 
      ǰǰǰǰǰǰðøąđõìǰøĆïêøÜĂĉÿøąǰ(Direct Admission 2) 

 ēé÷ìčÖÖøąïüîÖćøĔîÖćøøĆïÿöĆÙøðŘǰ���5ǰìćÜÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĕéšđêøĊ÷öüćÜ
ĒñîÖćøìĈÜćîìčÖ×ĆĚîêĂîĔîøĎðĒïïĂĂîĕúîŤǰêĆĚÜĒêŠǰÖćøðøąßčöüćÜĒñîǰÖćøøĆïÿöĆÙøǰÖćøÿĂï
ÿĆöõćþèŤǰÖćøøć÷ÜćîêĆüǰĕüšìĆĚÜĀöéĒúšüǰĒúąÿćöćøëðøĆïøĎðĒïïÖćøìĈÜćîđðŨîĒïïĂĂîĕàêŤ
ĕéšĔîÖøèĊìĊęÿëćîÖćøèŤÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜēÙüĉé���ǰéĊ×ċĚî ĒúąĒñîøĆïÿöĆÙøĔîðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰ
ìćÜĀúĆÖÿĎêøĕéšǰÖĈĀîéĒñîÖćøøĆïÿöĆÙøĕüšǰéĆÜîĊĚ 
 

รอบการรับสมัคร จำนวนนักศึกษาท่ีรับ (คน) 
øĂïìĊęǰ�ǰøĂïǰportfolio 15 
øĂïìĊęǰ�ǰøĂïēÙüêć 15 
øĂïìĊęǰ�ǰøĂïĒĂéöĉßßĆęîǰ	Admission �ǰ& �
 8 
øĂïìĊęǰ�ǰøĆïêøÜĂĉÿøąǰ	Direct Admission) 2 

รวม 40 
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x  มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 ĕöŠöĊ 

สรุปเปาหมายการดำเนินงาน :  
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÖćøøĆïÿöĆÙø×ĂÜîĆÖýċÖþćĀúĆÖÿĎêøĕéšøŠüöÖĆïÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰĒúą

Ùèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċǰēé÷øŠüöÖĆîðøąßćÿĆöóĆîíŤĔîøĎðĒïïêŠćÜǰėǰđßŠîǰRoad Show 
êćöēøÜđøĊ÷îêŠćÜǰėǰèǰìĊęêĆĚÜǰĒúąðøąßćÿĆöóĆîíŤñŠćîÿČęĂēàđßĊ÷úǰĔîðŘÖćøýċÖþćǰ2564 ĀúĆÖÿĎêø
ÿćöćøëøĆïîĆÖýċÖþćđðŨîĕðêćöĒñîǰ 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.1.1-1 ñúìĊęđÖĉé×ċĚîÖĆïîĆÖýċÖþćǰðŘÖćøýċÖþćǰ����  
3.1.1-2 ÿëĉêĉÖćøøĆïîĆÖýċÖþćĔĀöŠ 

 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
ประเด็นเปาหมาย :ǰîĆÖýċÖþćĔĀöŠöĊÙüćöóøšĂöĔîÖćøđ×šćýċÖþćĔîßĆĚîðŘìĊęǰ1 ìĆĚÜéšćîüĉßćÖćøĒúą
ÖćøĔßšßĊüĉêĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ 
ผลการดำเนินงาน :ǰ 
x  มีระบบ มีกลไก 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĔîðŘÖćøýċÖþćǰ��64ǰĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰöĊÖćøđêøĊ÷ö
ÙüćöóøšĂöÖŠĂîđ×šćýċÖþć×ĂÜîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰ ēé÷éĈđîĉîÜćîøŠüöÖĆïÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤǰĄǰĒúąÿĈîĆÖ
ÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰǰēé÷ĕéšüćÜĒñîĒúąÝĆéÖĉÝÖøøöđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔĀšîĆÖýċÖþć
ĔĀöŠÖŠĂîđðŗéõćÙđøĊ÷îǰéĆÜîĊĚ 
ÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöìćÜéšćîüĉßćÖćø 

1. ÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöîĆÖýċÖþćĔĀöŠĒúąðøąßčöñĎšðÖÙøĂÜǰĔîøąéĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷Ēúą
Ùèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċǰ 

2. ÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöðøĆïóČĚîåćîĂĂîĕúîŤĔîøąéĆïÙèąǰĒúąĀúĆÖÿĎêø 
2.1) ǰðøĆïóČ ĚîåćîđÖĊ ę÷üÖĆïđìÙēîēú÷ĊìĊ ęĔßšÿĈĀøĆïÖćøđøĊ÷îĂĂîĕúîŤǰđßŠîǰÖćøĔßšǰ

Google meet, Zoom, Google Classrom ĒúąÖćøđ×šćĔßšǰOffice 365ǰ 
2.2) ǰÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜéšćîÙèĉêýćÿêøŤ 
2.3) ǰÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜéšćîõćþćĂĆÜÖùþ 
2.4) ǰÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜéšćîđìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý 
2.5) ǰÖćøĔßšßĊüĉêĂ÷ĎŠĔîøĆĚüöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿÜ×úć 
2.6) ǰÖĉÝÖøøöêŠćÜǰėǰ×ĂÜÙèą 

x  มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰîĆÖýċÖþćĔĀöŠ×ĂÜĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰ ĕéšìĈÖĉÝÖøøöêćö
ĒñîÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöÖŠĂîđ×šćýċÖþć×ĂÜîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰēé÷ÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰ
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øŠüöÖĆïĀúĆÖÿĎêøǰÙèąǰĒúąÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰđóČęĂđêøĊ÷öóøšĂöÿĈĀøĆïÖćø
đøĊ÷îĔîõćÙÖćøýċÖþćðÖêĉǰéĆÜîĊĚ 
        1�ǰÖĉÝÖøøöðøĆïóČĚîåćîìćÜüĉßćÖćøǰ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰēÙøÜÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöîĆÖýċÖþćĔĀöŠĒúąðøąßčöñĎšðÖÙøĂÜÝĆéēé÷ÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉö
üĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰüĆîìĊęǰ�ǰÖøÖäćÙöǰ����ǰĔîøĎðĒïïĂĂîĕúîŤǰĀúĆÖÿĎêøøŠüöÖĆïÙèąĒúą
ÿĈîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰĕéšéĈđîĉîÖćøÝĆéēÙøÜÖćøðøĆïÙüćöøĎšóČĚîåćîîĆÖýċÖþćĔĀöŠ
øąĀüŠćÜüĆîìĊęǰüĆîìĊęǰ21ǰıǰ��ǰǰöĉëčîć÷îǰ256�ǰüĆîìĊęǰ��ǰıǰ��ǰǰöĉëčîć÷îǰĒúąǰüĆîìĊęǰ�ǰÖøÖãćÙöǰ
����  ǰēé÷ðøĆïóČĚîåćîĔîÖúčŠöøć÷üĉßćĒÙúÙĎúĆÿǰÙĂöóĉüđêĂøŤǰĒúąüĉßćõćþćĂĆÜÖùþǰĔîøĎðĒïï
ĂĂîĕúîŤ 
x มีการประเมินกระบวนการ 

ÝćÖìĊęĀúĆÖÿĎêøĕéšđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöîĆÖýċÖþćĔĀöŠĔîßŠüÜđüúćéĆÜÖúŠćüǰóïüŠćǰ 
�) đöČęĂîĆÖýċÖþćĕéšđ×šćöćđøĊ÷îĔîßĆĚîðŘìĊęǰ�ǰîĆÖýċÖþćÿćöćøëĔßš đìÙēîēú÷ĊÿĈĀøĆïÖćøđøĊ÷î
ĂĂîĕúîŤĕéšĂ÷ŠćÜéĊǰöĊðøąÿĉìíĉõćó 
�) îĆÖýċÖþćìĊęĕéšðøĆïóČĚîåćîÖúčŠöüĉßćĒÙúÙĎúĆÿǰöĊÙüćöøĎšóČĚîåćîìĊęĒîŠî×ċĚîǰàċęÜÿŠÜñúĔĀšÖćø
đøĊ÷îĔîøć÷üĉßćĒÙúÙĎúĆÿǰ�ǰñŠćîøšĂ÷úąǰ��ǰàċęÜđóĉęö×ċĚîÝćÖðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰøšĂ÷úąǰ�� 
�) îĆÖýċÖþćöĊÙüćöøĎšóČĚîåćîĔîøć÷üĉßćìćÜÙèĉêýćÿêøŤĂČęîǰėǰÿĎÜ×ċĚîǰ 

x มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰĕéšðøąßčöøŠüöÖĆîǰ
óĉÝćøèćñúéĈđîĉîÖĉÝÖøøöÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöÖŠĂîđ×šćýċÖþćĒúąĔĀš×šĂđÿîĂĒîąǰđóČęĂ
îĈĕðĔßšðøĆïðøčÜǰóĆçîćǰéĆÜîĊĚ 

1) ðøĆïđðúĊę÷îøĎðĒïïÖĉÝÖøøöÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔĀšîĆÖýċÖþćǰđðŨîøĎðĒïïǰOnline 
đîšîÖćøĔßšđìÙēîēú÷ĊĔĀšđĀöćąÿöÖĆïÿõćóðŦâĀćĒúąđìÙēîēú÷ĊìĊ ęđðúĊ ę÷îĒðúÜĔî
ðŦÝÝčïĆî 

2) đóĉęöøĎðĒïïđîČĚĂĀćǰĔĀšĂ÷ĎŠĔîøĎðĒïïǰOnline đóČęĂĔĀšîĆÖýċÖþćÿćöćøëýċÖþćĀćÙüćöøĎš
đóĉęöđêĉöÝćÖđîČĚĂĀćđéĉöìĊęöĊÖćøđÖĘïøüïøüöĕüšĔîøć÷üĉßćìćÜéšćîÙèĉêýćÿêøŤǰ 

3) đóĉęößŠĂÜìćÜÖćøÿČęĂÿćøìćÜǰSocial đóČęĂÿąéüÖøüéđøĘüĔîÖćøêĉéêŠĂÿČęĂÿćøÖĆïîĆÖýċÖþćǰ
ÖŠĂîĒúąĀúĆÜđêøĊ÷öÙüćöóøšĂö 

4) ÖćøÝĆéđÖĘïđîČĚĂĀćÙüćöøĎšìĊęĕéšÝćÖĂĂîĕúîŤĂ÷ŠćÜđðŨîøąïïǰÿćöćøëĔĀšîĆÖýċÖþćđøĊ÷î
÷šĂîĀúĆÜĕéšǰñŠćîøąïïǰGoogle Classroomǰ 

5) ÙèąÿĈøüÝÙüćöóøšĂö×ĂÜĂčðÖøèŤĔîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî×ĂÜñĎšđøĊ÷îĒúąñĎšÿĂî 
6) ñúÖćøìéÿĂïÖŠĂîđøĊ÷îĒúąĀúĆÜđøĊ÷î  

 

x มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
         ĀúĆÜÝćÖîĆÖýċÖþćĕéšđøĊ÷îðøĆïóČĚîåćîĕðĒúšüǰóïüŠćǰîĆÖýċÖþćÿćöćøëîĈÙüćöøĎšìĊęĕéšøĆïĕðĔßšĔî

ÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĔîðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰĕéšĂ÷ŠćÜëĎÖêšĂÜĒúąđĀöćąÿöǰđßŠîǰÖćøìĈ×šĂÿĂïǰÖćøÿŠÜÜćîǰĒúą
ÖćøîĈđÿîĂñúÜćîǰàċęÜÿŠÜñúĔĀšñúÖćøđøĊ÷îéĊ×ċĚîĒúąÿćöćøëîĈĕððøą÷čÖêŤĔßšĔîøć÷üĉßćĂČęîǰėǰĕéšĂ÷ŠćÜ
đĀöćąÿöǰ 
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สรุปเปาหมายการดำเนินงาน :  
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöîĆÖýċÖþćǰĀúĆÖÿĎêøøŠüöÖĆïÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċǰ đêøĊ÷ö
ÙüćöóøšĂöĔĀšÖĆïîĆÖýċÖþćìćÜéšćîÙèĉêýćÿêøŤǰ õćþćĂĆÜÖùþǰĒúąđìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý ǰēé÷
øĎðĒïïÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîÝąđðŨîĒïïĂĂîĕúîŤǰöĊÖćøìĈĒïïìéÿĂïÖŠĂîđøĊ÷îĒúąĀúĆÜđøĊ÷îǰÖćø
ÝĆéđÖĘïđîČ ĚĂĀćÙüćöøĎšìĊęĕéšÝćÖĂĂîĕúîŤĂ÷ŠćÜđðŨîøąïïǰÿćöćøëĔĀšîĆÖýċÖþćđøĊ÷îĒúąìïìüî
ïìđøĊ÷î÷šĂîĀúĆÜĕéšǰ 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.1.2-1 ñúìĊęđÖĉé×ċĚîÖĆïîĆÖýċÖþćǰðŘÖćøýċÖþćǰ���� 
3.1.2-2 ēÙøÜÖćøðøĆïóČĚîåćîÝćÖÙèą 

 
 การประเมินตนเองจากผลการดำเนนิงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

3�1 ÖćøøĆïîĆÖýċÖþć ����ǰ
ÙąĒîî 

����ǰ
ÙąĒîî 

����ǰ
ÙąĒîî บรรล ุ

 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2  การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ (P) 
ผูกำกับดูแลตัวบงชี้ :     ĂćÝćø÷Ťÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß  โทรศัพท  : 074�260260 êŠĂǰ1552 
ผูจัดเก็บขอมลู :ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĂćÝćø÷ŤíĊøąóÜÙŤǰÙÜđÖČĚĂ  โทรศัพท  :ǰ074�260260 êŠĂǰ1552 
การจัดเก็บขอมูล : ðŘÖćøýċÖþćǰ���� 
ผลการดำเนินงาน 

Ăíĉïć÷ñúÖćøéĈđîĉîÜćîìĊęĀúĆÖÿĎêøĕéšéĈđîĉîÖćøêćöøć÷úąđĂĊ÷éìĊęðøćÖäĔîêćøćÜ 
3.2.1 การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 
ประเด็นเปาหมาย :ǰ 

1. îĆÖýċÖþćÿćöćøëđøĊ÷îøĎšĔîøąéĆïĂčéöýċÖþćĕéšĂ÷ŠćÜöĊÙüćöÿč× 
2. ǰÝĈîüîîĆÖýċÖþćìĊęĂĂÖÖúćÜÙĆîúéúÜ 
3. ǰÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜîĆÖýċÖþćêŠĂÖćøÙüïÙčöÖćøéĎĒúÖćøĔĀšÙĈðøċÖþć 

ผลการดำเนินงาน :ǰ 
x  มีระบบ มีกลไก 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøĕéšðøąßčöüćÜĒñîđóČęĂÖĈĀîéøąïïĒúąÖúĕÖÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúą

óĆçîćîĆÖýċÖþćǰéĆÜîĊĚǰ 
ǰǰǰǰǰ�ǰǰĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćǰĒúąĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøðøąßčöüćÜĒñîÖćøĔĀšÙĈðøċÖþćǰĒîąĒîü
ĒÖŠîĆÖýċÖþćĒúąÝĆéēÙøÜÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćóîĆÖýċÖþć 
ǰǰǰǰǰ� ĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ ÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰ ÿŠÜøć÷ßČęĂđóČęĂ×Ă
ĒêŠÜêĆĚÜĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćðøąÝĈðŘÖćøýċÖþćǰ256�ǰĒúąüćÜĒñîÖćøÝĆéēÙøÜÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćó
îĆÖýċÖþć 
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ǰǰǰǰǰ�ǰǰîĈñúÝćÖðŘÖćøýċÖþćìĊęñŠćîöćǰöćóĉÝćøèćǰðøĆïĒñîđóĉęöđêĉö 
     -  ĀúĆÖÿĎêøøŠüöÖĆïÙèąÝĆéĔĀšöĊÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜîĆÖýċÖþćêŠĂĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć 
 
x  มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰéĈđîĉîÖćøÙüïÙčöǰéĎĒúǰĔĀšÙĈðøċÖþć

üĉßćÖćøĒÖŠîĆÖýċÖþćêćöĒñîõćóøąïïĒúąÖúĕÖÖćøÿŠÜđÿøĉöóĆçîćîĆÖýċÖþćǰēé÷øŠüöÖĆïÙèą

üĉì÷ćýćÿêøŤÝĆéïøĉÖćøĔĀšÙĈðøċÖþćìćÜüĉßćÖćøĒúąÖćøĔßšßĊüĉêĒÖŠîĆÖýċÖþćõć÷ĔîÙèąǰéĆÜîĊĚ 
  ��ǰĒêŠÜêĆĚÜĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćÿĈĀøĆïîĆÖýċÖþćìčÖßĆĚîðŘǰ ēé÷ÖĈĀîéĔĀšüĆîóùĀĆÿïéĊǰÙćïìĊęǰ���ǰ
đðŨîÙćïēăöøĎöǰÜéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰĔĀšĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćĕéšóïðąÖĆïîĆÖýċÖþćđóČęĂĔĀšÙĈðøċÖþć
ĂïøößĊĚĒîąîĆÖýċÖþćĔĀšÿćöćøëéĈđîĉîßĊüĉêĂ÷ŠćÜöĊÙüćöÿč×ĒúąðúĂéõĆ÷ǰĔĀšÙüćößŠü÷đĀúČĂĒÖŠ
îĆÖýċÖþćìĊęöĊðŦâĀćéšćîêŠćÜǰėǰēé÷îē÷ïć÷ÝćÖìŠćîÙèïéĊÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċĕéš÷ĚĈ
ĔĀšĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćìčÖìŠćîéĎĒúĒúąĔĀšÙĈðøċÖþćĒÖŠîĆÖýċÖþćĂ÷ŠćÜĔÖúšßĉéǰ đóČęĂúéðŦâĀćîĆÖýċÖþć
úćĂĂÖǰîĆÖýċÖþćìĊęđøĊ÷îĕöŠđðŨîĕðêćöĒñîÖćøđøĊ÷îàċęÜĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćêšĂÜéĈđîĉîÖćøǰéĆÜîĊĚ 

- ÝĆéìĈĒïïìąđïĊ÷îðøąüĆêĉ×ĂÜîĆÖýċÖþćìčÖÙî 
- ÝéïĆîìċÖÖćøĔĀšÙĈðøċÖþćìĆĚÜĒïïøüöĒúąøć÷ïčÙÙúǰ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰēé÷ÙèąĕéšÝĆéìĈøąïïðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝÖćøĔĀšÙĈðøċÖþć×ĂÜĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćǰàċęÜ
ĒïŠÜÖćøĔĀšÙĈðøċÖþćđðŨîǰ�ǰéšćîǰéĆÜîĊĚǰ�
ǰéšćîüĉßćÖćøǰ�
ǰéšćîÖćøĔßšßĊüĉêǰ�
ǰéšćîĂČęîǰėǰēé÷Ĕî
õćóøüöîĆÖýċÖþćöĊÙüćöóċÜóĂĔÝđÞúĊę÷ǰ����ǰĔîìčÖßĆĚîðŘ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰēé÷öĊøć÷ßČęĂĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćǰéĆÜîĊĚ 

1. ßĆĚîðŘìĊęǰ1ǰøĀĆÿǰ��ǰǰĂćÝćø÷ŤýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝǰĒúąǰĂćÝćø÷ŤĂéĉýĆÖéĉĝǰ 
đéĘîđóĘßøĀîţĂÜǰ 

2. ßĆĚîðŘìĊęǰ� øĀĆÿǰ63  ĂćÝćø÷ŤÝĉøćõøèŤǰÖüé×ĆîǰĒúąǰĂćÝćø÷ŤíĊøóúǰǰïĆüìĂÜ 
3. ßĆĚîðŘìĊęǰ�ǰøĀĆÿǰ62  ĂćÝćø÷Ťǰéø�ǰõĆìøćüøøèǰǰÿĉÜÙüćîîìŤ 
4. ßĆĚîðŘìĊęǰ�ǰøĀĆÿǰ61  ĂćÝćø÷Ťÿćîĉê÷Ťǰǰùìíĉđéß 

��ǰǰÙèąøŠüöÖĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰĒúąēøÜó÷ćïćúÿÜ×úćǰöĊÖćøÝĆéïøĉÖćøéšćîÜćîó÷ćïćúēé÷
öĊĒóì÷ŤǰĒúąó÷ćïćúüĉßćßĊóǰǰïøĉÖćøøĆÖþćĒúąĔĀšÙĈĒîąîĈđøČęĂÜ×šĂöĎúéšćîÿč×õćóÖć÷ǰǰĒúą
ÿč×õćóÝĉêĔÝǰ 

3. ĀúĆÖÿĎêøĒúąöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĊÖćøÖĈĀîéđüúćĔĀšîĆÖýċÖþćđ×šćóïðąóĎéÙč÷ÖĆïĂćÝćø÷ŤìĊę
ðøċÖþćìčÖüĆîóùĀĆÿïéĊǰđüúćǰ�����ǰî�ǰ�ǰ�����ǰî�ǰĔîĀšĂÜìĊęìćÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝĆéĕüšǰĒêŠđîČęĂÜéšü÷
ÿëćîÖćøèŤĔîðŘìĊęñŠćîöćǰìćÜĀúĆÖÿĎêøĕéšđóĉęößŠĂÜìćÜÖćøêĉéêŠĂ×ĂÜîĆÖýċÖþćĒêŠúąßĆĚîðŘñŠćîĕúîŤ
ÖúčŠöĒêŠúąßĆĚîðŘǰĒúąñŠćîßŠĂÜìćÜĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîéšü÷ 
x   มีการประเมินกระบวนการ 

ĀúĆÖÿĎêøøŠüöÖĆïÙèąÝĆéĔĀšîĆÖýċÖþćðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćđøČęĂÜÖćøéĎĒú 
ĔĀšÙĈðøċÖþćüĉßćÖćøĒúąĒîąĒîüĒÖŠîĆÖýċÖþćéĆÜîĊĚ 
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ǰǰǰǰǰǰǰǰÝćÖñúÖćøðøąđöĉîĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćǰĕéšÙąĒîîđÞúĊę÷ǰ����ǰĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖǰēé÷öĊñúÖćø

ðøąđöĉîÿĎÜÿčéÙČĂǰĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćìćÜüĉßćÖćøĔĀšÙüćöÿîĔÝǰêĉéêćöñúÖćøđøĊ÷î×ĂÜîĆÖýċÖþćǰ

đóČęĂßŠü÷ĔĀšîĆÖýċÖþćđøĊ÷îÝïêćöđüúć×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰĕéšÙąĒîîđÞúĊę÷ǰ����ǰēé÷ìĊę ñúÖćøðøąđöĉî

êęĈÿčéÙČĂǰÖćøĔĀšđüúćĔîÖćøĔĀšÙĈðøċÖþć×ĂÜĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćìćÜüĉßćÖćøǰĕéšÙąĒîîđÞúĊę÷ǰ����ǰ 
 
x  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
        ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøĕéšðøąđöĉîøąïïĒúąÖúĕÖÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúąóĆçîćîĆÖýċÖþćǰ
óïüŠćǰÖøąïüîÖćøéĎĒúĔĀšÙĈðøċÖþćüĉßćÖćøǰĂćÝÝąĔĀšđüúćĔîÖćøðøċÖþćîšĂ÷ĒúąĕöŠìĆęüëċÜǰéĆÜîĆĚî
ìćÜĀúĆÖÿĎêøÝċÜÝĆéĀćĒîüìćÜđóČęĂðøĆïðøčÜĔĀšéĊ×ċĚîǰĒúąĒÝšÜĔĀšîĆÖýċÖþćÿćöćøëêĉéêŠĂǰÿĂïëćö
ēé÷ßŠĂÜìćÜÖúč ŠöĕúîŤǰēìøýĆóìŤǰĒúąßŠĂÜìćÜĂČ ęîìĊ ęĕéšĒÝšÜĕüšǰĒúąđîČ ęĂÜéšü÷ÿëćîÖćøèŤēÙüĉéǰ
îĆÖýċÖþćÝąöĊðŦâĀćđÖĊę÷üÖĆïÖćøđøĊ÷îĂĂîĕúîŤÙŠĂî×šćÜđ÷ĂąǰĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćÝċÜÙĂ÷ĒîąîĈĒúą
ĔĀšÙĈðøċÖþćĔîÖćøđøĊ÷îĂĂîĕúîŤđóČęĂĔĀšîĆÖýċÖþćÿćöćøëðøĆïêĆüĕéšéĊ÷ĉęÜ×ċĚîǰ 

1) ĀúĆÖÿĎêøĕéšÝĆéĀćĒîüìćÜÝĆéøąïïéĎĒúîĆÖýċÖþćĔîĀúć÷ǰėǰéšćîǰēé÷đÞóćąÖćøÿøšćÜ
ÖúčŠöĕúîŤǰĒúąĔîđôÿïčŢÙǰìĈĔĀšöĊÖćøðøąÿćîÜćîêĉéêŠĂøąĀüŠćÜĂćÝćø÷ŤĒúąîĆÖýċÖþćìĊęøüéđøĘü

øüöìĆĚÜîĆÖýċÖþćđ×šćöćóĎéÙč÷ĒúąðøċÖþćðŦâĀćêŠćÜǰėǰöćÖ×ċĚîǰēé÷đÞóćąðŦâĀćìćÜéšćîÖćøđøĊ÷îǰ

ðŦâĀćìćÜïšćîĒúąÖćøđÜĉîǰǰàċęÜìĈĔĀšĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćÿćöćøëĒÖšðŦâĀćĔîđïČĚĂÜêšîĕéšǰìĆĚÜéšćîÖćø

đøĊ÷îĒúąđøČęĂÜÿŠüîêĆü 

หัวขอการประเมิน ผลการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

1. ßŠĂÜìćÜ�ÙüćöÿąéüÖĔîÖćøêĉéêŠĂÖĆï
ĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć 

���� öćÖ 

2. îĆÖýċÖþćĕéšøĆïÙĈĒîąîĈÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îǰ
ÖćøÖĈĀîéĒñîÖćøđøĊ÷îêćöĀúĆÖÿĎêøēé÷
ĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć 

���� öćÖ 

3. ÖćøĔĀšđüúćĔîÖćøĔĀšÙĈðøċÖþć×ĂÜĂćÝćø÷ŤìĊę
ðøċÖþćìćÜüĉßćÖćø 

���� öćÖ 

4. ĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćìćÜüĉßćÖćøĔĀšÙüćöÿîĔÝǰ
êĉéêćöñúÖćøđøĊ÷î×ĂÜîĆÖýċÖþćǰ đóČęĂßŠü÷ĔĀš
îĆÖýċÖþćđøĊ÷îÝïêćöđüúć×ĂÜĀúĆÖÿĎêø 

���� öćÖ 

5. ĂćÝćø÷ Ťì Ċ ęðø ċÖþćìćÜü ĉßćÖćøĔĀ šÙüćö
ßŠü÷đĀúČĂĂČęîǰėǰĀøČĂëŠć÷ìĂéðøąÿïÖćøèŤ
ĂČ ęîėǰĒÖŠîĆÖýċÖþćǰêúĂéÝîøĆïôŦÜÙüćö
ÙĉéđĀĘîĒúąßŠü÷ĒÖšĕ×ðŦâĀćêŠćÜǰė 

���� öćÖ 

ภาพรวมดานการควบคุมดูแลใหคำปรึกษา 4.36 มาก 
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2)  COVID�19ǰìĈĔĀšîĆÖýċÖþćĒúąĂćÝćø÷ŤĕéšóïÖĆîĔîēúÖĂĂîĕúîŤđìŠćîĆĚîǰìĈĔĀšĕöŠöĊÖćø
ðäĉÿĆöóĆîíŤøŠüöÖĆîǰǰđÖĉéÙüćöĀŠćÜđĀĉî 

3) ēÙøÜÖćøêŠćÜǰėǰìĊ ęđÖĊ ę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúąóĆçîćîĆÖýċÖþćĕéšëĎÖ÷ÖđúĉÖĕðĀúć÷

ēÙøÜÖćøǰđîČęĂÜÝćÖǰCOVID�19ǰìĈĔĀšîĆÖýċÖþć×ćéÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝĔîĀúć÷ǰėǰéšćî 
 
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

1) Facebook  ÖúčŠö×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰĶMath&Stat SKRUķ 
2) Line ÖúčŠö×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøǰĒúąĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć 

 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰìĈĔĀšöĊÖćøðøąÿćîÜćîêĉéêŠĂøąĀüŠćÜĂćÝćø÷ŤĒúąîĆÖýċÖþćìĊęøüéđøĘüøüöìĆĚÜîĆÖýċÖþćđ×šć
öćóĎéÙč÷ĒúąðøċÖþćðŦâĀćêŠćÜǰėǰöćÖ×ċĚîǰēé÷đÞóćąðŦâĀćìćÜéšćîÖćøđøĊ÷îǰǰàċęÜìĈĔĀšĂćÝćø÷ŤìĊę
ðøċÖþćÿćöćøëĒÖšðŦâĀćĔîøąéĆïêŠćÜǰėǰĕéšéĊ×ċĚîǰìĆĚÜéšćîÖćøđøĊ÷îĒúąđøČęĂÜÿŠüîêĆüǰÖúŠćüÙČĂǰöĊÖćø
üćÜĒñîÖćøúÜđøĊ÷îĔîøć÷üĉßćêćöĒñîÖćøđøĊ÷îǰĒúąëšćĀćÖîĆÖýċÖþćêÖÙšćÜĔîøć÷üĉßćĔéǰìćÜ
ĀúĆÖÿĎêøÝąóĉÝćøèćđðŗéøć÷üĉßćìĊęîĆÖýċÖþćêÖÙšćÜǰđóČęĂĔĀšîĆÖýċÖþćÿćöćøëúÜđøĊ÷îĔîøć÷üĉßć
êŠĂđîČęĂÜĂČęîǰėǰêŠĂĕðĕéšǰàċęÜìĈĔĀšÿćöćøëÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĒñîǰĒêŠĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćöÖøøöÖćø
ðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøöĊÙüćöđĀĘîøŠüöÖĆîüŠćǰøąïïÖćøđóĉęöëĂîøć÷üĉßćÙüøñŠćîÖćøđĀĘîßĂïÝćÖĂćÝćø÷Ť
ìĊęðøċÖþćǰđóČęĂøŠüöÖĆîóĉÝćøèćĒúąĒÖšðŦâĀć 
x  มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

ǰǰǰǰǰĕöŠöĊ 
สรุปเปาหมายการดำเนินงาน :  
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúąóĆçîćîĆÖýċÖþćĀúĆÖÿĎêøĕéšìĈøŠüöÖĆïÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċǰ
ēé÷ìĈĒñîđóČęĂÝĆéÖĉÝÖøøöĒúąēÙøÜÖćøêŠćÜǰėǰĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïîĆÖýċÖþćĔîĀúĆÖÿĎêøǰĒêŠđîČęĂÜÝćÖ
üĉÖùêĉēÙüĉé�19 ÿŠÜñúĔĀšÖĉÝÖøøöĒúąēÙøÜÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöĒñîǰÖĉÝÖøøöǰ�0 đðĂøŤđàĘîêŤëĎÖ÷ÖđúĉÖǰǰ
ĒúąïćÜÖĉÝÖøøöĒúąēÙøÜÖćøÝąÝĆéĔîøĎðĒïï×ĂÜǰĂĂîĕúîŤǰìĈĔĀšðøąÿĉìíĉñúìĊęđÖĉé×ċĚîĕöŠÿöïĎøèŤ
êćöđÖèæŤìĊęĀúĆÖÿĎêøÖĈĀîéĕüšǰĒêŠìćÜĀúĆÖÿĎêøöĊÖćøđêøĊ÷öÖćøđßĉÜøąïïĕüšÿĈĀøĆïÿîĆïÿîčîĔî
ÖćøóĆçîćîĆÖýċÖþć 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.1-1 ĒñîïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜĀúĆÖÿĎêø 
3.2.1-2 ĒïïðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜîĆÖýċÖþć 

 
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นเปาหมาย :ǰ 
1. îĆÖýċÖþćÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤĕéšøĆïÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćóĒúąđÿøĉöÿøšćÜǰìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšĔî
ýêüøøþìĊęǰ�� 
��ǰÙąĒîîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜîĆÖýċÖþćìĊęöĊêŠĂÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćóîĆÖýċÖþćĒúąÖćøđÿøĉöÿøšćÜìĆÖþą
ÖćøđøĊ÷îøĎšĔîýêüøøþìĊęǰ��ǰöĊÙŠćđÞúĊę÷öćÖÖüŠćǰ���� 
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ผลการดำเนินงาน :ǰ 
x  มีระบบ มีกลไก 
��ǰĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøøŠüöÖĆîüĉđÙøćąĀŤÙüćöđßČęĂöē÷ÜìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšýêüøøþìĊęǰ��ǰÖĆï
ēÙøÜÖćøÖĉÝÖøøöìĊęĀúĆÖÿĎêøöĊĒñîÝąÝĆé×ċĚî 
��ǰĂćÝćø÷ Ťñ Ď š ø Ćïñ ĉéßĂïĀú ĆÖÿ Ďêøö Ċ ÖćøüćÜĒñîÖćøó Ćçîćî ĆÖý ċÖþćĒúąüćÜĒñîÖćø 
ïĎøèćÖćøÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîđóČęĂđÿøĉöÿøšćÜìĆÖþąĔîýêüøøþìĊęǰ��ǰ 
��ǰĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøéĈđîĉîÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöóĆçîćîĆÖýċÖþćĒúąđÿøĉöÿøšćÜìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎš
ýêüøøþìĊęǰ�� 
��ǰĀúĆÖÿĎêøéĈđîĉîÖćøìïìüîđóČęĂðøąđöĉîñúÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöóĆçîćîĆÖýċÖþćĒúąđÿøĉöÿøšćÜìĆÖþąÖćø
đøĊ÷îøĎšýêüøøþìĊęǰ��ǰ 
��ǰîĈñúÖćøìïìüîÖćøéĈđîĉîÜćîöćóĆçîćĒúąðøĆïðøčÜÖøąïüîÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöđÿøĉöìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎš
ĔîýêüøøþìĊęǰ�� 
 
x มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 ĀúĆÖÿĎêøĕéšđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøöǰĒúąēÙøÜÖćø×ĂÜÙèąǰđóČęĂđÿøĉöÿøšćÜìĆÖþąÖćøĔßšßĊüĉêĒÖŠ
îĆÖýċÖþćĔîÙèąéĆÜîĊĚǰ ēé÷ñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøĕéšöĊÙĈÿĆ ęÜ×ĂÜÙèąǰêĉéêćöǰéĎĒúǰîĆÖýċÖþćĔ î
ĀúĆÖÿĎêøǰđóČęĂđ×šćøŠüöēÙøÜÖćøêŠćÜǰėǰéĆÜîĊĚ 
ǰโครงการระดับมหาวิทยาลัย  

1) ēÙøÜÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøìĆÖþąĒĀŠÜýêüøøþìĊęǰ��ǰ 
ÖĉÝÖøøöìĊęǰ�ǰÖćøìĈǰInfographic  
ÖĉÝÖøøöìĊęǰ�ǰMicrosoft VisioǰüĆîìĊęǰ24ǰöĊîćÙöǰ���� 

2) ēÙøÜÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøìĆÖþąĒĀŠÜýêüøøþìĊęǰ��ǰ 
ÖĉÝÖøøöìĊęǰ�ǰÖćøĔßšēðøĒÖøöǰLight room  
ÖĉÝÖøøöìĊęǰ�ǰÖćøĔßšēðøĒÖøöǰMicrosoft Excel üĆîìĊęǰ31 öĊîćÙöǰ���� 

3) ēÙøÜÖćøïøø÷ć÷đéĘÖĕì÷Ĕî÷čÙéĉÝĉìĆúøĎšđìŠćìĆîǰCyberbullyingǰüĆîìĊęǰ��ǰöĊîćÙöǰ���� 
4) ēÙøÜÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøìĆÖþąĒĀŠÜýêüøøþìĊęǰ��ǰÖĉÝÖøøöìĊęǰ�ǰÖćøÝĆéÖćøĂćøöèŤĔî

÷čÙēÙüĉéǰüĆîìĊęǰ�ǰđöþć÷îǰ���� 
5) ēÙøÜÖćøÿøšćÜĂĆêúĆÖþèŤïĆèæĉêüĉýüÖøÿĆÜÙöǰüĆîìĊęǰ�����ǰöĊîćÙöǰ���� 
6) ēÙøÜÖćøïøø÷ć÷ǰøĎšĀúĆÖðøąÖĆîÿĆÜÙöǰüĆîìĊęǰ��ǰöĊîćÙöǰ���� 
7) ēÙøÜÖćøïøø÷ć÷đøČęĂÜǰîĆÖýċÖþćøčŠîĔĀöŠöĊĔï×Ćï×ĊęǰüĆîìĊęǰ��ǰöĊîćÙöǰ���� 

โครงการระดับคณะ  
1) ēÙøÜÖćøÿĆööîćǰđøČęĂÜǰÖćøóĆçîćðøąÿïÖćøèŤüĉßćÖćøĒúąüĉßćßĊóđóČęĂÖšćüÿĎŠüĆ÷ìĈÜćîĒÖŠ

îĆÖýċÖþć üĆîìĊęǰ31 öĊîćÙöǰ���� 
2) ēÙøÜÖćøÖćøĂïøöđøČęĉĂÜÿĀÖĉÝýċÖþćÖĆïÖćøóĆçîćĂćßĊóǰüĆîìĊęǰ��ǰöĊîćÙöǰ���� 
3) ēÙøÜÖćøÖćøðøĆïóČ ĚîåćîîĆÖýċÖþćǰðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰĔîßŠüÜüĆîìĊ ęǰ��ǰöĉëčîć÷îǰıǰ�ǰ

ÖøÖãćÙöǰ���� 
4) ēÙøÜÖćøðøąÖüéđéĘÖǰWISH îĆÖÿČęĂÿćøÿøšćÜÿøøÙŤǰCONTENTǰĔîüĆîìĊęǰ��ǰıǰ��ǰöĊîćÙöǰ

���� 
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5) ēÙøÜÖćøÙŠć÷ñĎšîĈÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤǰðŘǰ����ǰĔîüĆîìĊęǰ�����ǰóùþõćÙöǰ���� 
โครงการระดับหลักสูตร 

1) ēÙøÜÖćøÿĆööîćîĆÖýċÖþćÖŠĂîòřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóÙèĉêýćÿêøŤǰĔîüĆîìĊ ęǰ  ��ǰ
óùýÝĉÖć÷îǰ256� 

2) ēÙøÜÖćøÿĆööîćîĆÖýċÖþćĀúĆÜòřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóÙèĉêýćÿêøŤǰĔîüĆîìĊę   �ǰđöþć÷îǰ
256� 

3) ēÙøÜÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøÖćøÿøšćÜđĂÖÿćøéšü÷ǰLaTexǰĔîüĆîìĊę  ����� öĊîćÙöǰ256� 
4) ēÙøÜÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøđìÙîĉÙÖćøĂĂÖĒïïÿČęĂĒúąÖćøîĈđÿîĂ×šĂöĎúĔîýêüøøþìĊęǰ

��ǰøčŠîìĊęǰ�ǰüĆîìĊęǰ�����ǰóùþõćÙöǰ����ǰøčŠîìĊęǰ�ǰüĆîìĊęǰ�����ǰóùþõćÙöǰ���� 
5) ēÙøÜÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøÖćøđ×Ċ÷îĒñîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšøć÷üĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰüĆîìĊęǰ��

�ǰđöþć÷îǰ���� 
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ǰĔîðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤ ǰĕéšéĈđîĉî
ēÙøÜÖćøóĆçîćîĆÖýċÖþćǰĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøĕéšðøąßčöìïìüîÖćøÝĆéēÙøÜÖćøóĆçîć
îĆÖýċÖþćĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöćüŠćĕéšïøøúčÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćó×ĂÜîĆÖýċÖþćĒúąÖćøđÿøĉöÿøšćÜìĆÖþą
ÖćøđøĊ÷îøĎšĔîýêüøøþìĊęǰ��ǰĔîéšćîêŠćÜǰėǰéĆÜîĊĚǰēÙøÜÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøǰÖćøĔßšēðøĒÖøöǰ
LaTex ēÙøÜÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøđìÙîĉÙÖćøĂĂÖĒïïÿČęĂĒúąÖćøîĈđÿîĂ×šĂöĎúĔîýüøøêìĊęǰ��ǰ
ĒúąēÙøÜÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøÖćøđ×Ċ÷îĒñîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎ šÙèĉêýćêøŤǰ  ĒêŠđîČ ęĂÜéšü÷
ÿëćîÖćøèŤǰCOVID-19ǰĕöŠÿćöćøëÝĆéēÙøÜÖćøĕéšǰ2 ēÙøÜÖćøǰÙČĂǰĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøÖćøìĈÙŠć÷
ÙèĉêýćÿêøŤĒúąēÙøÜÖćøÿćîÿĆöóĆîíŤßćüÙèĉêýćÿêøŤǰ  

ĀúĆÖÿĎêøĕéšöĊÖćøìïìüîÖćøéĈđîĉîÜćîēé÷îĈñúÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜēÙøÜÖćøÝąĕéšÝĆéđÿøĘÝ
ÿĉĚîĒúąñúÖćøðøąđöĉîÖćøéĈđîĉîēÙøÜÖćøēé÷îĆÖýċÖþćöćøŠüöüćÜĒñîĔîÖćøÝĆéēÙøÜÖćøđßČęĂöē÷Ü
ìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšýêüøøþìĊęǰ21 êŠĂĕðǰìĆĚÜîĊĚĀúĆÖÿĎêøÝąêšĂÜó÷ć÷ćöĔîÖćøÝĆéēÙøÜÖćøÿćöćøë
ÿøšćÜÿöøøëîąìĊęóċÜðøąÿÜÙŤêćöìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšýêüøøþìĊęǰ21 ĔĀšĕéšöćÖìĊęÿčéđìŠćìĊęÝąđðŨîĕðĕéšǰ
ÿöøøëîąìĊęÝĈđðŨîÝąêšĂÜĕéšøĆïÖćøđîšîđðŨîóĉđýþÙČĂìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšĒúąîüĆêÖøøöĒúąìĆÖþą
ÿćøÿîđìýǰÿČęĂǰđìÙēîēú÷ĊǰìĆĚÜÿĂÜìĆÖþąîĊĚÝąđðŨîđðŜćĀöć÷ĀúĆÖĔîÖćøéĈđîĉîēÙøÜÖćøĔîĂîćÙê
ÿĈĀøĆïðŘÖćøýċÖþćǰ256� 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÝćÖÖćøÿîĆïÿîčîĒúąÿŠÜđÿøĉö×ĂÜĀúĆÖÿĎêøöćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜÿŠÜñúĔĀšĔîðŘìĊęñŠćîöćîĆÖýċÖþć
öĊñúÜćîüĉÝĆ÷ĒúąÿćöćøëîĈđÿîĂÜćîüĉÝĆ÷ĔîÖćøðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïßćêĉǰàċęÜđðŨîñúìĊęĕéšÝćÖÖćø
đøĊ÷îĔîøć÷üĉßćēÙøÜÜćîìćÜÙèĉêýćÿêøŤǰÝĈîüîǰ��ǰïìÙüćöǰàċęÜöĊÝĈîüîǰ�ǰïìÙüćöĕéšøĆïøćÜüĆú
éĆÜîĊĚǰ��ǰøćÜüĆúßîąđúĉýñúÜćîüĉÝĆ÷éšćîÙèĉêýćÿêøŤ�üĉì÷ćýćÿêøŤ�üĉì÷ćýćÿêøŤðøą÷čÖêŤǰ Ēïï
ïøø÷ć÷ǰ��ǰøćÜüĆúéĊđéŠîÖćøîĈđÿîĂñúÜćîüĉÝĆ÷øąéĆïßćêĉðøąđõìïøø÷ć÷ǰ��ǰøćÜüĆúéĊÖćøîĈđÿîĂ
ñúÜćîüĉÝĆ÷øąéĆïßćêĉðøąđõìēðÿđêĂøŤǰéĆÜîĊĚ 

ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง ชื่องานประชุมวิชาการ หมาย
เหต ุ

đÿšîìćÜìĊęÿĆĚîìĊęÿčéĔîÖćøìĉĚÜ
×÷ąĒïïëĆÜÙĂîđìîđîĂøŤĔî

�ǰîćÜÿćüèĆäåßćǰ
üĉßßćîîìŤ 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉöĀćüĉì÷ćúĆ÷
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óČĚîìĊęêĈïúđ×ćøĎðßšćÜǰĂĈđõĂ
đöČĂÜǰÝĆÜĀüĆéÿÜ×úćǰēé÷Ĕßšǰ
DijkstraĴs Algorithm 

�ǰîćÜÿćüÿčíĉîĊǰ 
ßĎÞĉö 
�ǰîćÜÿćüõćüĉèĊǰ 
ýøĊĀöĆé 

øćßõĆäõĎđÖĘêǰÙøĆĚÜìĊęǰĢĤǰ
ĶÖćøïĎøèćÖćøÿĀ
üĉì÷ćÖćøđóČęĂÖćøóĆçîć
ìšĂÜëĉęîķǰüĆîìĊęǰ�� 
öĉëčîć÷îǰ2564 

ÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜúĈéĆïôŘēï
îĆÖßĊǰúĈéĆïúĎÙĆÿǰĒúąúĈéĆï
Ùúšć÷úĎÙĆÿ 

�ǰîć÷óÜþŤđóßø 
đóĘßøÿÜÙŤ 
�ǰîćÜÿćüÖĆÿöćǰ 
ÜŢąÿöĆî 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤ
ĒúąđìÙēîēú÷ĊđÙøČĂ×Šć÷
ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćõćÙĔêšǰ
ÙøĆĚÜìĊęǰ7ǰüĆîìĊęǰ10-11ǰ
öĊîćÙöǰ2565 

 

ÿöïĆêĉïćÜðøąÖćø×ĂÜĔîìĆęüĕð
ĔĀöŠ×ĂÜúĈéĆïǰ	p,q
�ôŘēïîĆÖßĊ 

�ǰîćÜÿćüĕàîĆïǰ 
öąìćøŤ 
�ǰîćÜÿćüàĂđôŘ÷ǰ 
ÿćĒúą 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤ
ĒúąđìÙēîēú÷ĊđÙøČĂ×Šć÷
ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćõćÙĔêšǰ
ÙøĆĚÜìĊęǰ7ǰüĆîìĊęǰ10-11ǰ
öĊîćÙöǰ2565 

øćÜüĆú
ßîąđúĉý 

đĂÖúĆÖþèŤÿĈĀøĆïĔîìĆęüĕðĔĀöŠ
×ĂÜúĈéĆïǰ	p,q
�úĎÙĆÿìĆęüĕð 

�ǰîćÜÿćüàĎăĆ÷éąĀŤǰ
đðćąÝĉ 
�ǰîćÜÿćüîĉÿÿčĕøéćǰ 
ðĎđêą 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤ
ĒúąđìÙēîēú÷ĊđÙøČĂ×Šć÷
ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćõćÙĔêšǰ
ÙøĆĚÜìĊęǰ7ǰüĆîìĊęǰ10-11ǰ
öĊîćÙöǰ2565 

 

ÝĈîüîÙúšć÷ÿöéčúúĎÙĆÿĂĆîéĆï
ÿćöìĆęüĕð 

�îćÜÿćüúéćüĆú÷Ťǰ 
đòŚĂĒÖšü 
�îćÜÿćüÿčõćîĆîìŤǰ
đîćüøĆêîŤ 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤ
ĒúąđìÙēîēú÷ĊđÙøČĂ×Šć÷
ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćõćÙĔêšǰ
ÙøĆĚÜìĊęǰ7ǰüĆîìĊęǰ10-11ǰ
öĊîćÙöǰ2565 

 

ÝĈîüîôŘēïîĆÖßĊĒúą
ÝĈîüîúĎÙĆÿìĆęüĕð 

�îć÷÷Ü÷ýǰÿĆÖĀúĆé 
�îć÷ĂćúćüĊǰÿć÷üćøĊ 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤǰ
đìÙēîēú÷ĊĒúąîüĆêÖøøöǰ
ÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰðøąÝĈðŘǰ����ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđú÷ǰ
üĆîìĊęǰ8 đöþć÷îǰ2565 

øćÜüĆú
éĊđéŠî 

ĒïïÝĈúĂÜìćÜÙèĉêýćÿêøŤ
ÿĈĀøĆïÖćøĒóøŠøąïćéēÙüĉéǰ�� 

�îćÜÿćüíîćõøèŤǰ
ÝĆîìøŤìĂÜ 
�îćÜÿćüüøĉýøćǰ 
ĀüŠćÜđðŘ÷ 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤǰ
đìÙēîēú÷ĊĒúąîüĆêÖøøöǰ
ÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰðøąÝĈðŘǰ����ǰ

øćÜüĆúéĊ 
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öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđú÷ǰ
üĆîìĊęǰ8 đöþć÷îǰ2565 

ĒïïÝĈúĂÜìćÜÙèĉêýćÿêøŤ
ÿĈĀøĆïÖćøĒóøŠøąïćéēøÙÞĊęĀîĎ 

�îćÜÿćüîĎøăčÿîĊǰ 
Ēüîć 
�îćÜÿćüĂćĂĉàąăŤǰ 
üĂúĊöćĒ÷ 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćøĒúą
îĈđÿîĂñúÜćîüĉÝĆ÷
øąéĆïßćêĉǰÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰýćÿêøŤ
óøąøćßćÖĆïÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ
÷ĆęÜ÷ČîĔîÿĆÜÙĆöüĉëĊĔĀöŠÿĎŠ
ĂîćÙêǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆä
øšĂ÷đĂĘéǰüĆîìĊęǰ��ǰ
óùþõćÙöǰ2565 

 

êĆüĒïïó÷ćÖøèŤÝĈîüî
ĒøÜÜćîêŠćÜéšćü×ĂÜÝĆÜĀüĆé
ÿÜ×úć 

�ǰîć÷ÖĆßôŘǰĕß÷õĆÖéĊ 
�ǰîć÷üĆîúčÖöĆîǰ 
ÿĆîêĉîøćóÜþŤ 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćøéšćîÖćø
üĉÝĆ÷éĈđîĉîÜćîĒĀŠÜßćêĉǰ
����
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ
üĆîìĊęǰ�����ǰöĊîćÙöǰ2565 

 

êĆüĒïïó÷ćÖøèŤðøĉöćèÖćø
ÝĈĀîŠć÷îĚĈöĆîðćúŤöéĉïĔî
ðøąđìýĕì÷ 

�îćÜÿćüĂćöćîĊǰ 
ïČĂøćđăÜ 
�îćÜÿćüĂĆÿöćǰ 
ĀîĊÿąđÖĘö 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćøéšćîÖćø
üĉÝĆ÷éĈđîĉîÜćîĒĀŠÜßćêĉǰ
����
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ
üĆîìĊęǰ�����ǰöĊîćÙöǰ2565 

 

 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÝćÖÖćøìĊęîĆÖýċÖþćÿćöćøëđ×šćøŠüöîĈđÿîĂÜćîüĉÝĆ÷ĔîÖćøðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïßćêĉǰÝą
đðŨîÖćøÿøšćÜĒøÜïĆîéćúĔÝÖćøìĈÜćîüĉÝĆ÷×ĂÜîĆÖýċÖþćøčŠîëĆéǰėǰĕðĕéšǰēé÷ĀúĆÖÿĎêøÙćéĀüĆÜìĊęÝą
đóĉęöÿĆéÿŠüîÖćøêĊóĉöóŤñúÜćî×ĂÜîĆÖýċÖþćĔĀšöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî 
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  ĔîðŘÖćøýċÖþćǰ256�ǰĀúĆÖÿĎêøĒúąÙèą÷ĆÜÙÜÖćøđ×Ċ÷îēÙøÜÖćøđóČęĂóĆçîćîĆÖýċÖþćìĊęêšĂÜ
ÿĂéøĆïÖĆïÖćøđÿøĉöÿøšćÜìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšĔîýêüøøþìĊęǰ ��ǰĔĀšĕéšöćÖìĊęÿčéǰǰÝćÖîĆĚîÖøøöÖćø
ðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøĕéšðøąßčöøŠüöÖĆîđóČęĂüćÜĒñîÖćøÝĆéēÙøÜÖćøóĆçîćîĆÖýċÖþćĒúąđÿøĉöÿøšćÜìĆÖþą
ÖćøđøĊ÷îøĎšĔîýêüøøþìĊęǰ��ǰǰ 
  ĀúĆÖÿĎêøĕéšöĊüćÜĒñîÿĈĀøĆïÝĆéēÙøÜÖćøĒúąÖĉÝÖøøöĔĀšÖĆïîĆÖýċÖþćĔîĀúĆÖÿĎêøǰĒúąöĊ
ÖćøïĎøèćÖćøÖĉÝÖøøöĔĀšîĆÖýċÖþćêŠćÜßĆĚîðŘÿćöćøëđ×šćøŠüöÖĆîĕéšöćÖìĊęÿčé ǰîĂÖÝćÖîĊĚĂćÝćø÷Ť
ñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøĕéšöĊÖćøüćÜĒñîÝĆéÖĉÝÖøøöđÿøĉöÿøšćÜìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšĔîýêüøøþìĊęǰ��ǰ
ēÙøÜÖćø×ĂÜĀúĆÖÿĎêøĒúąÙèąöĊéĆÜîĊĚ 
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โครงการ/กิจกรรมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีบรรลุ 
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��ǰēÙøÜÖćøðøĆïÙüćöøĎšóČ Ěîåćî×ĂÜîĆÖýċÖþć
ĔĀöŠ  9  9  

��ǰēÙøÜÖćøÿ Ć ööîćî Ć Öý ċ ÖþćÖ Š Ăîòř Ö
ðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóǰîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ4  9 9 9  

�� ǰēÙøÜÖćøÿ Ćööîćî ĆÖý ċÖþćĀú ĆÜòřÖ
ðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóǰîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ��ǰ� 

 
 9 9  9 

��ǰēÙøÜÖćøìéÿĂïÙüćöÿćöćøëéšćîǰIC3ǰ
ÿĈĀøĆïǰîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ4  9    

��ǰēÙøÜÖćøüĉýÖøÿĆÜÙöǰîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ��� 9  9 9 9 
�. ēÙøÜÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćóñĎšîĈîĆÖýċÖþć 

   9 9  

�. ēÙøÜÖćøđéĘÖĕì÷Ĕî÷čÙéĉÝĉìĆúǰøĎ šđìŠćìĆîǰ
Cyber bullying  9    

� . ēÙøÜÖćøĂïøöõćþćĂ ĆÜÖùþÿĈĀøĆï
îĆÖýċÖþćÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ    9  

��ǰđ×šćøŠüöĒúąîĈđÿîĂñúÜćîÜćîðøąßčö
üĉßćÖćøĒúąîĈđÿîĂñúÜćîüĉÝĆ÷øąéĆïßćêĉǰÙøĆĚÜ
ìĊęǰ�ǰýćÿêøŤóøąøćßćÖĆïÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî
ĔîÿĆÜÙĆöüĉëĊĔĀöŠÿĎŠĂîćÙêǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆä
øšĂ÷đĂĘé 

9     

���ǰđ×šćøŠüöĒúąîĈđÿîĂñúÜćîÜćîðøąßčö
üĉßćÖćøøąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤǰđìÙēîēú÷Ċ
Ēúąîü ĆêÖøøöǰÙø Ć Ě Üì Ċ ę ǰ�ǰðøąÝĈð Ř ǰ����ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđú÷ 

9     

���ǰđ×šćøŠüöĒúąîĈđÿîĂñúÜćîÜćîðøąßčö
üĉßćÖćøøąéĆïßćêĉöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäõĎđÖĘê 9     

12. đ×šćøŠüöĒúąîĈđÿîĂñúÜćîĔîÜćîÖćø
ðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïßćêĉéšćîÖćøü ĉÝĆ÷
éĈđîĉîÜćîĒĀŠÜßćêĉ 

9     

13. đ× šćø ŠüöĒúąîĈđÿîĂñúÜćîĔîÜćî
ðøąßčöøąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤĒúą
đìÙēîēú÷Ċ 

9     



øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąöÙĂ��ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���� Āîšćǰ70 
 

14�ǰÖĉÝÖøøöðøąÖĂïÖćøđøĊ÷îüĉßćÿĆööîć
ìćÜÙèĉêýćÿêøŤ	îĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ�
  9  9 9 

15�ǰÖćøìĈüĉÝ Ć÷øć÷ïčÙÙú×ĂÜîĆÖýċÖþć
êŠĂđîČęĂÜĔîüĉßćüĉíĊüĉÝĆ÷ǰĒúąüĉßćÿĆööîćìćÜ
ÙèĉêýćÿêøŤǰ	îĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ3-�
 

9 9 9 9 9 

16. ēÙøÜÖćøĂĂÖĒïïÿČęĂđóČęĂÖćøîĈđÿîĂ
×šĂöĎúĔîýêüøøþìĊęǰ21  9 9  9 

17. ēÙøÜÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøÖćøĔßšǰ
ēðøĒÖøöǰLaTex  9 9  9 

18. ēÙøÜÖćøÿĆööîćĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćø
Öćøđ×Ċ÷îĒñîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšÙèĉêýćÿêøŤ 9  9   

���ǰēÙøÜÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøÖćøìĈÙŠć÷
ÙèĉêýćÿêøŤ    9 9 

���ǰēÙøÜÖćøÿćîÿĆöóĆîíŤßćüÙèĉêýćÿêøŤ    9  
 
  ēÙøÜÖćøìĆĚÜĀöéìĊęÝĆé×ċĚîĂ÷ĎŠĔîøĎð×ĂÜÖćøïĎøèćÖćøđóČęĂĔĀšîĆÖýċÖþćöĊÙüćöøĎšĒúąìĆÖþąìĊęÿćöćøë
ÿøšćÜðøąÿïÖćøèŤìćÜĂćßĊóĔîĂîćÙêǰǰĔî×ĆĚîĒøÖđóČęĂđêøĊ÷öĔĀšöĊÙüćöóøšĂöĒúąÙüćööĆęîĔÝÝćÖÖćøđ×šć
òřÖðäĉïĆêĉÿĀÖĉÝĒúąòřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóǰìĊęÿćöćøëéċÜđĂćìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšĔîýêüøøþìĊęǰ��ǰöćĔßšǰ
ēé÷đÞóćąÖćøîĈìĆÖþąéšćîÖćøÙĉéǰüĉđÙøćąĀŤǰÿĆÜđÙøćąĀŤĂÜÙŤÙüćöøĎšìĊęĕéšøĆïÝćÖÖćøòřÖĂïøö 

 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöîĆÖýċÖþćêšĂÜÿŠÜñúêŠĂÖćøóĆçîćÙčèúĆÖþèąìĊęóċÜðøąÿÜÙŤ×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰǰēÙøÜÖćø
Ēúąøć÷üĉßćìĊęÝĆéÖĉÝÖøøöïĎøèćÖćøÖĆïìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšĔîýêüøøþìĊęǰ��ǰ×ĂÜĀúĆÖÿĎêøéĆÜîĊĚ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

ทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ี

บรรล ุ
ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ผูรับผิดชอบ 

��ǰēÙøÜÖćø
ÿĆööîćîĆÖýċÖþćǰǰ
ÖŠĂîòřÖǰ
ðøąÿïÖćøèŤ
üĉßćßĊóǰîĆÖýċÖþć
ßĆĚîðŘìĊęǰ4 

ìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎš
ĒúąîüĆêÖøøö - 

Ă �ÿćî ĉ ê ÷Ť ǰ
ùìíĉđéß 

ìĆÖþąÿćøÿîđìýǰ
ÿČęĂđìÙēîēú÷Ċ 

ÿø š ćÜÙüćöđß Č ę Ăö Ć ęîĔîÖćøĔß š Üćî
đìÙēîēú÷Ċ�ēðøĒÖøöìĊęÝĈđðŨîêŠĂÖćø
ìĈÜćîóČĚîåćîđöČ ęĂòřÖðøąÿïÖćøèŤ
üĉßćßĊó 

ìĆÖþąéšćîßĊüĉêĒúą
ĂćßĊó 

ÿćöćøëòřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóĕéš
Ă÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóǰĒúąîĈÙüćöøĎšĕð
ðøĆïĔßšĔîÖćøìĈÜćîĔîĂîćÙêĕéšđðŨî
Ă÷ŠćÜéĊ 



øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąöÙĂ��ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���� Āîšćǰ71 
 

ìĆÖþąéšćîÿĆÜÙöĒúą
ÿĆÜÙö×šćöüĆçîíøøö 

ÿćöćøëðøĆïêĆüđ×šćÖĆïÿĆÜÙöÖćøìĈÜćî
ìĊęĀúćÖĀúć÷ǰǰđóČ ęĂúéðŦâćĔîÖćøòřÖ
ðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóêŠĂĕð 

 ÖćøïĎøèćÖćøÖćø
ÿĂî -  

��ǰēÙøÜÖćø
ÿĆööîćîĆÖýċÖþć
ĀúĆÜòřÖ
ðøąÿïÖćøèŤ
üĉßćßĊóǰîĆÖýċÖþć
ßĆĚîðŘìĊęǰ��ǰ� 

ìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎš
ĒúąîüĆêÖøøö - 

Ă �ÿćî ĉ ê÷Ť ǰ
ùìíĉđéß 

ìĆÖþąÿćøÿîđìýǰ
ÿČęĂđìÙēîēú÷Ċ 

îĆÖýċÖþćĕéšîĈÙüćöøĎšìćÜéšćîÖćøĔßš
ì Ć ÖþąìćÜÿćøÿîđìýǰÿ Č ę ĂǰĒúą
đìÙēîēú÷ĊđóČęĂÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúǰÖćø
ÿøšćÜĒúąéĈđîĉîÜćîüĉÝĆ÷ñŠćîēðøĒÖøö
ÿĈđøĘÝøĎðêŠćÜǰėǰǰ 

ìĆÖþąéšćîßĊüĉêĒúą
ĂćßĊó 

đÖĉéÖćøđøĊ÷îøĎšĒúąđĀĘîĒîüìćÜĔîÖćø
ĕéšđĀĘîĒîüìćÜĔîÖćøðøąÖĂïĂćßĊóìĊę
ĀúćÖĀúć÷ǰ 

ìĆÖþąéšćîÿĆÜÙöĒúą
ÿĆÜÙö×šćöüĆçîíøøö - 

ÖćøïĎøèćÖćøÖćø
ÿĂî 

îĈðŦâĀćĒúąĂčðÿøøÙìĊęĕéšöćðøĆïðøčÜ
ÖćøòřÖðøąÿïÖćøèŤ×ĂÜîĆÖýċÖþćĔî
ĀúĆÖÿ ĎêøǰĔîðŘÖćøýċÖþćëĆéĕðĔĀšöĊ
ðøąÿĉìíĉõćóöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî 

��ǰēÙøÜÖćøĂïøö
đßĉÜðäĉïĆêĉÖćøĔßš
ēðøĒÖøöǰLaTex 

ìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎš
ĒúąîüĆêÖøøö - 

éø�ý ĉ øÞ Ćêøǰ
ìĉó÷ŤýøĊ 

ìĆÖþąÿćøÿîđìýǰ
ÿČęĂđìÙēîēú÷Ċ 

ÿćöćøëÿøšćÜđĂÖÿćøìćÜüĉßćÖćøēé÷Ĕßš
ēðøĒÖøö LaTex 

ìĆÖþąéšćîßĊüĉêĒúą
ĂćßĊó � 

ìĆÖþąéšćîÿĆÜÙöĒúą
ÿĆÜÙö×šćöüĆçîíøøö � 

ÖćøïĎøèćÖćøÖćø
ÿĂî 

ĔßšǰLaTex ĔîÖćøÿøšćÜđĂÖÿćøÿĆööîćǰ
ĒúąēÙøÜÜćîìćÜÙèĉêýćÿêøŤ 

��ǰđ× š ćø Š üöĒúą
îĈđÿîĂñúÜćîĔî
ÜćîÖćøðøąßčö
üĉßćÖćøøąéĆïßćêĉ
é š ćîÖćøü ĉ ÝĆ ÷
é Ĉ đ î ĉ î Ü ć î
ĒĀŠÜßćêĉ 

ìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎš
ĒúąîüĆêÖøøö 

ĕéšđñ÷ĒóøŠÜćîüĉÝĆ÷ǰ×šĂÙšîóïĔĀöŠǰàċęÜ
đð Ũîðøąē÷ßîŤê ŠĂÖćøó ĆçîćǰìćÜ
üĉßćÖćøĕéšøĆïÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïÖćøóĆçîć
ýĆÖ÷õćóÜćîüĉÝĆ÷ Ă�íĊøąóÜÙŤ ǰ

ÙÜđÖČĚĂ  ìĆÖþąÿćøÿîđìýǰ
ÿČęĂđìÙēîēú÷Ċ � 

ìĆÖþąéšćîßĊüĉêĒúą
ĂćßĊó � 



øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąöÙĂ��ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���� Āîšćǰ72 
 

ìĆÖþąéšćîÿĆÜÙöĒúą
ÿĆÜÙö×šćöüĆçîíøøö � 

Öćøï ĎøèćÖćøÖćø
ÿĂî � 

��ǰđ×šćøŠüöĒúą
îĈđÿîĂñúÜćî
ĔîÜćîðøąßčö
øąéĆïßćêĉéšćî
üĉì÷ćýćÿêøŤ
ĒúąđìÙēîēú÷Ċ 

ìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎš
ĒúąîüĆêÖøøö 

ĕéšđñ÷ĒóøŠÜćîüĉÝĆ÷ǰ×šĂÙšîóïĔĀöŠǰàċęÜ
đð Ũîðøąē÷ßîŤê ŠĂÖćøó ĆçîćǰìćÜ
üĉßćÖćøĕéšøĆïÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïÖćøóĆçîć
ýĆÖ÷õćóÜćîüĉÝĆ÷ 

éø�ý ĉ øÞ Ćêøǰ
ìĉó÷ŤýøĊ 

ìĆÖþąÿćøÿîđìýǰ
ÿČęĂđìÙēîēú÷Ċ - 

ìĆÖþąéšćîßĊüĉêĒúą
ĂćßĊó � 

ìĆÖþąéšćîÿĆÜÙöĒúą
ÿĆÜÙö×šćöüĆçîíøøö � 

Öćøï ĎøèćÖćøÖćø
ÿĂî 

- 
 

��ǰđ×šćøŠüöĒúą
îĈđÿîĂñúÜćî
Üćîðøąßčö
üĉßćÖćøĒúąîĈ 
đÿîĂñúÜćîüĉÝĆ÷
øąéĆïßćêĉǰÙøĆĚÜìĊęǰ
�ǰýćÿêøŤ
óøąøćßćÖĆïÖćø
óĆçîćĂ÷ŠćÜ
÷ĆęÜ÷ČîĔîÿĆÜÙĆöüĉëĊ
ĔĀöŠÿĎŠĂîćÙêǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćß
õĆäøšĂ÷đĂĘé 

ìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎš
ĒúąîüĆêÖøøö 

ĕéšđñ÷ĒóøŠÜćîüĉÝĆ÷ǰ×šĂÙšîóïĔĀöŠǰàċęÜ
đð Ũîðøąē÷ßîŤê ŠĂÖćøó ĆçîćǰìćÜ
üĉßćÖćøĕéšøĆïÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïÖćøóĆçîć
ýĆÖ÷õćóÜćîüĉÝĆ÷ 

Ă�ĂéĉýĆÖéĉĝǰ 
đéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 

ìĆÖþąÿćøÿîđìýǰ
ÿČęĂđìÙēîēú÷Ċ - 

ìĆÖþąéšćîßĊüĉêĒúą
ĂćßĊó � 

ìĆÖþąéšćîÿĆÜÙöĒúą
ÿĆÜÙö×šćöüĆçîíøøö � 

ÖćøïĎøèćÖćøÖćø
ÿĂî 

- 
 

��ǰđ×šćøŠüöĒúą
îĈđÿîĂñúÜćî
Üćîðøąßčö
üĉßćÖćøøąéĆï 
ßćêĉéšćî
üĉì÷ćýćÿêøŤǰ
đìÙēîēú÷ĊĒúą
îüĆêÖøøöǰÙøĆĚÜìĊęǰ
�ǰðøąÝĈðŘǰ����ǰ

ìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎš
ĒúąîüĆêÖøøö 

ĕéšđñ÷ĒóøŠÜćîüĉÝĆ÷ǰ×šĂÙšîóïĔĀöŠǰàċęÜ
đð Ũîðøąē÷ßîŤê ŠĂÖćøó ĆçîćǰìćÜ
üĉßćÖćøĕéšøĆïÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïÖćøóĆçîć
ýĆÖ÷õćóÜćîüĉÝĆ÷ 

Ă�ĂéĉýĆÖéĉĝǰ 
đéĘîđóĘßøĀîţĂÜ 

ìĆÖþąÿćøÿîđìýǰ
ÿČęĂđìÙēîēú÷Ċ - 

ìĆÖþąéšćîßĊüĉêĒúą
ĂćßĊó � 

ìĆÖþąéšćîÿĆÜÙöĒúą
ÿĆÜÙö×šćöüĆçîíøøö � 



øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąöÙĂ��ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���� Āîšćǰ73 
 

öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćß
õĆäđú÷ 

ÖćøïĎøèćÖćøÖćø
ÿĂî 

- 
 

��đ×šćøŠüöĒúą
îĈđÿîĂñúÜćî
Üćîðøąßčöüĉßćǰ
ÖćøøąéĆïßćêĉ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćß
õĆäõĎđÖĘê 

ì ĆÖþąÖćøđø Ċ÷îøĎš
ĒúąîüĆêÖøøö 

ĕéšđñ÷ĒóøŠÜćîüĉÝĆ÷ǰ×šĂÙšîóïĔĀöŠǰàċęÜ
đð Ũîðøąē÷ßîŤê ŠĂÖćøó ĆçîćǰìćÜ
üĉßćÖćøĕéšøĆïÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïÖćøóĆçîć
ýĆÖ÷õćóÜćîüĉÝĆ÷ 

Ă�éø�õĆìøćüøøèǰ
ÿĉÜÙüćîîìŤ 

ì ĆÖþąÿćøÿîđìýǰ
ÿČęĂđìÙēîēú÷Ċ - 

ìĆÖþąéšćîßĊüĉêĒúą
ĂćßĊó � 

ìĆÖþąéšćîÿĆÜÙöĒúą
ÿĆÜÙö×šćöüĆçîíøøö � 

Öćøï ĎøèćÖćøÖćø
ÿĂî 

- 
 

�. ÖćøìĈüĉÝĆ÷
øć÷ïčÙÙú×ĂÜ
îĆÖýċÖþć
êŠĂđîČęĂÜĔîüĉßć
üĉíĊüĉÝĆ÷ǰĒúąüĉßć
ÿĆööîćìćÜ
ÙèĉêýćÿêøŤǰ
	îĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ
3-�
 

ìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎš
ĒúąîüĆêÖøøö 

�ǰÖćøÙĉéÙšîĀĆü×šĂüĉÝ Ć÷ĒúąéĈđîĉî
ÖøąïüîÖćøü ĉÝ Ć ÷øć÷ï čÙÙú×ĂÜ
îĆÖýċÖþć 
�ǰĕéšđñ÷ĒóøŠÜćîüĉÝĆ÷ǰ×šĂÙšîóïĔĀöŠǰàċęÜ
đð Ũîðøąē÷ßîŤê ŠĂÖćøó ĆçîćǰìćÜ
üĉßćÖćøĕéšøĆïÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïÖćøóĆçîć
ýĆÖ÷õćóÜćîüĉÝĆ÷ 

 ìĆÖþąÿćøÿîđìýǰ
ÿČęĂđìÙēîēú÷Ċ 

îĆÖýċÖþćĕéšîĈÙüćöøĎšìćÜéšćîÖćøĔßš
ì Ć ÖþąìćÜÿćøÿîđìýǰÿ Č ę ĂǰĒúą
đìÙēîēú÷ĊđóČęĂÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúǰÖćø
ÿøšćÜĒúąéĈđîĉîÜćîüĉÝĆ÷ñŠćîēðøĒÖøö
ÿĈđøĘÝøĎðêŠćÜǰėǰǰÖćøúÜóČĚîìĊęđÖĘï×šĂöĎúǰ
ĂĆîÿŠÜñúĔĀšîĆÖýċÖþćđ×šćĔÝïøĉïì×ĂÜ
ÿĉęÜìĊęÿîĔÝýċÖþćìĆĚÜéšćîüĉßćÖćøĒúąÖćø
ĔßšßĊüĉêĔîÿĆÜÙöĕéš 

ìĆÖþąéšćîßĊüĉêĒúą
ĂćßĊó 
ìĆÖþąéšćîÿĆÜÙöĒúą
ÿĆÜÙö×šćöüĆçîíøøö 
Öćøï ĎøèćÖćøÖćø
ÿĂî 

���ǰēÙøÜÖćøǰ
ĂĂÖĒïïÿČęĂ
đóČęĂÖćøîĈđÿîĂ
×šĂöĎúĔî
ýêüøøþìĊęǰ21 

ìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎš
ĒúąîüĆêÖøøö � 

Ă�éø�õĆìøćüøøèǰ
ÿĉÜÙüćîîìŤ 

ìĆÖþąÿćøÿîđìýǰ
ÿČęĂđìÙēîēú÷Ċ 

îĆÖýċÖþćĕéšđø Ċ÷îø Ď šü ĉí ĊÖćøîĈđÿîĂ
ñúÜćîé š ü÷ø Ď ðĒïïǰ infographic 
CANVAǰĒúąǰDaskboard 

ìĆÖþąéšćîßĊüĉêĒúą
ĂćßĊó 

îĆÖýċÖþćÿćöćøëîĈÙüćöøĎšĕðĔßšĔîÖćø
ðøąÖĂïĂćßĊóĀøČĂÿøšćÜøć÷ĕéšđÿøĉöĕéš 

ìĆÖþąéšćîÿĆÜÙöĒúą
ÿĆÜÙö×šćöüĆçîíøøö � 

ÖćøïĎøèćÖćøÖćø
ÿĂî 

îĆÖý ċÖþćÿćöćøëîĈÙüćöøĎ šĀ Ćü×šĂǰ
Daskboard öćîĈđÿîĂ×šĂöĎúđßĉÜÿëĉêĉǰ 



øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąöÙĂ��ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���� Āîšćǰ74 
 

���ǰēÙøÜÖćø
ÿĆööîćĂïøö
đßĉÜðäĉïĆêĉÖćø
Öćøđ×Ċ÷î
ĒñîÖćøÝĆéÖćø
đøĊ÷îøĎš
ÙèĉêýćÿêøŤ 

ì ĆÖþąÖćøđø Ċ÷îøĎš
ĒúąîüĆêÖøøö 

îĆÖýċÖþćÿćöćøëđ×Ċ÷îĒñîÖćøđøĊ÷îøĎš
øć÷ü ĉßćìćÜÙèĉêýćÿêø ŤĔîøąéĆï
ðøąëöýċÖþćĒúąöĆí÷öýċÖþćĕéš 

ñý�ÿć÷ĔÝ 
đóßøÙÜìĂÜ 

ì ĆÖþąÿćøÿîđìýǰ
ÿČęĂđìÙēîēú÷Ċ � 

ìĆÖþąéšćîßĊüĉêĒúą
ĂćßĊó 

îĆÖýċÖþćîĈÙüćöøĎ šĕðêŠĂ÷ĂéÿĈĀøĆï
ÖćøðøąÖĂïĂćßĊóÙøĎĔîĂîćÙêĕéš 

ìĆÖþąéšćîÿĆÜÙöĒúą
ÿĆÜÙö×šćöüĆçîíøøö � 

Öćøï ĎøèćÖćøÖćø
ÿĂî � 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰîĂÖÝćÖîĊĚĀúĆÖÿĎêø÷ĆÜöĊēÙøÜÖćøĒúąøć÷üĉßćìĊęÝĆéÖĉÝÖøøöïĎøèćÖćøÖĆïìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšĔî
ýêüøøþìĊęǰ��ǰøŠüöÖĆïÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊǰđßŠîǰēÙøÜÖćøĂïøöõćþćĂĆÜÖùþÿĈĀøĆï
îĆÖýċÖþćÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċǰ àċęÜìĈĔĀšîĆÖýċÖþćöĊìĆÖþąéšćîÿĆÜÙöĒúąÿĆÜÙö×šćö
üĆçîíøøöǰēé÷ÿćöćøëĒúÖđðúĊę÷îĒúąÿøšćÜðøąÿïÖćøèŤÖćøđøĊ÷îøĎšÖĆïñĎšÿĂîßćüêŠćÜðøąđìýǰđðŨîêšî 
  ÖĉÝÖøøöìĊęǰ�ǰÖćøìĈüĉÝĆ÷øć÷ïčÙÙú×ĂÜîĆÖýċÖþćêŠĂđîČęĂÜĔîüĉßćüĉíĊüĉÝĆ÷ǰĒúąüĉßćÿĆööîćìćÜ
ÙèĉêýćÿêøŤǰ	îĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ3-�
ǰöĊñúđßĉÜðøąÝĆÖþŤìĊęđðŨîÙüćöõćÙõĎöĉĔÝ×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰÙČĂǰÖćøĀúŠĂ
ĀúĂöîĆÖýċÖþćÝćÖēÙøÜÖćøóĆçîćìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšýêüøøþìĊęǰ��ǰìĆĚÜĀöéìĊęĀúĆÖÿĎêøĕéšÝĆé×ċĚîÿąÿööćĔî
ìčÖǰėǰðŘǰĕéšñúĉéĂÖĂĂÖñúđðŨîÖćøÿŠÜñúÜćîüĉÝĆ÷×ĂÜîĆÖýċÖþćÿĎŠÖćøîĈđÿîĂñúÜćîìćÜüĉßćÖćøĔîÖćø
ðøąßčöüĉßćÖćøǰéĆÜîĊĚ 

ßČęĂđøČęĂÜ ßČęĂñĎšĒêŠÜ ßČęĂÜćîðøąßčöüĉßćÖćø Āöć÷
đĀêč 

đÿšîìćÜìĊęÿĆĚîìĊęÿčéĔîÖćøìĉĚÜ×÷ą
ĒïïëĆÜÙĂîđìîđîĂøŤĔîóČĚîìĊę
êĈïúđ×ćøĎðßšćÜǰĂĈđõĂđöČĂÜǰ
ÝĆÜĀüĆéÿÜ×úćǰēé÷ĔßšǰDijkstraĴs 
Algorithm 

�ǰîćÜÿćüèĆäåßćǰ
üĉßßćîîìŤ 
�ǰîćÜÿćüÿčíĉîĊǰ 
ßĎÞĉö 
�ǰîćÜÿćüõćüĉèĊǰ
ýøĊĀöĆé 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉöĀćüĉì÷ćúĆ÷
øćßõĆäõĎđÖĘêǰÙøĆĚÜìĊęǰĢĤǰ
ĶÖćøïĎøèćÖćøÿĀ
üĉì÷ćÖćøđóČęĂÖćøóĆçîć
ìšĂÜëĉęîķǰüĆîìĊęǰ�� 
öĉëčîć÷îǰ2564 

 

ÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜúĈéĆïôŘēïîĆÖßĊǰ
úĈéĆïúĎÙĆÿǰĒúąúĈéĆïÙúšć÷úĎÙĆÿ 

�ǰîć÷óÜþŤđóßøǰ
đóĘßøÿÜÙŤ 
�ǰîćÜÿćüÖĆÿöćǰ
ÜŢąÿöĆî 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤ
ĒúąđìÙēîēú÷ĊđÙøČĂ×Šć÷
ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćõćÙĔêšǰ
ÙøĆĚÜìĊęǰ7ǰüĆîìĊęǰ10-11ǰ
öĊîćÙöǰ2565 

 

ÿöïĆêĉïćÜðøąÖćø×ĂÜĔîìĆęüĕðĔĀöŠ
×ĂÜúĈéĆïǰ	p,q
�ôŘēïîĆÖßĊ 

�ǰîćÜÿćüĕàîĆïǰ
öąìćøŤ 
�ǰîćÜÿćüàĂđôŘ÷ǰ
ÿćĒúą 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤ
ĒúąđìÙēîēú÷ĊđÙøČĂ×Šć÷
ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćõćÙĔêšǰ

øćÜüĆú
ßîąđúĉý 
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ÙøĆĚÜìĊęǰ7ǰüĆîìĊęǰ10-11ǰ
öĊîćÙöǰ2565 

đĂÖúĆÖþèŤÿĈĀøĆïĔîìĆęüĕðĔĀöŠ×ĂÜ
úĈéĆïǰ	p,q
�úĎÙĆÿìĆęüĕð 

�ǰîćÜÿćüàĎăĆ÷
éąĀŤǰđðćąÝĉ 
�ǰîćÜÿćüîĉÿÿčĕø
éćǰðĎđêą 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤ
ĒúąđìÙēîēú÷ĊđÙøČĂ×Šć÷
ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćõćÙĔêšǰ
ÙøĆĚÜìĊęǰ7ǰüĆîìĊęǰ10-11ǰ
öĊîćÙöǰ2565 

 

ÝĈîüîÙúšć÷ÿöéčúúĎÙĆÿĂĆîéĆïÿćö
ìĆęüĕð 

�ǰîćÜÿćüúéćüĆú÷Ťǰ
đòŚĂĒÖšü  
� îćÜÿćüÿčõćîĆîìŤǰ
đîćüøĆêîŤ 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤ
ĒúąđìÙēîēú÷ĊđÙøČĂ×Šć÷
ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćõćÙĔêšǰ
ÙøĆĚÜìĊęǰ7ǰüĆîìĊęǰ10-11ǰ
öĊîćÙöǰ2565 

 

ÝĈîüîôŘēïîĆÖßĊĒúąÝĈîüîúĎÙĆÿ
ìĆęüĕð 

� îć÷÷Ü÷ýǰ 
ÿĆÖĀúĆé 
� îć÷ĂćúćüĊǰ 
ÿć÷üćøĊ 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤǰ
đìÙēîēú÷ĊĒúąîüĆêÖøøöǰ
ÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰðøąÝĈðŘǰ����ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđú÷ǰ
üĆîìĊęǰ8 đöþć÷îǰ2565 

øćÜüĆú
éĊđéŠî 

ĒïïÝĈúĂÜìćÜÙèĉêýćÿêøŤÿĈĀøĆï
ÖćøĒóøŠøąïćéēÙüĉéǰ�� 

� îćÜÿćüíîćõøèŤǰ
ÝĆîìøŤìĂÜ 
� îćÜÿćüüøĉýøćǰ
ĀüŠćÜđðŘ÷ 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćø
øąéĆïßćêĉéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤǰ
đìÙēîēú÷ĊĒúąîüĆêÖøøöǰ
ÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰðøąÝĈðŘǰ����ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđú÷ǰ
üĆîìĊęǰ8 đöþć÷îǰ2565 

øćÜüĆúéĊ 

ĒïïÝĈúĂÜìćÜÙèĉêýćÿêøŤÿĈĀøĆï
ÖćøĒóøŠøąïćéēøÙÞĊęĀîĎ 

�îćÜÿćüîĎøăčÿîĊǰ
Ēüîć 
�îćÜÿćüĂćĂĉàąăŤǰ
üĂúĊöćĒ÷ 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćøĒúą
îĈđÿîĂñúÜćîüĉÝĆ÷
øąéĆïßćêĉǰÙøĆĚÜìĊęǰ�ǰýćÿêøŤ
óøąøćßćÖĆïÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ
÷ĆęÜ÷ČîĔîÿĆÜÙĆöüĉëĊĔĀöŠÿĎŠ
ĂîćÙêǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆä
øšĂ÷đĂĘéǰüĆîìĊęǰ��ǰ
óùþõćÙöǰ2565 

 

êĆüĒïïó÷ćÖøèŤÝĈîüîĒøÜÜćîêŠćÜ
éšćü×ĂÜÝĆÜĀüĆéÿÜ×úć 

� îć÷ÖĆßôŘǰ 
ĕß÷õĆÖéĊ 
� îć÷üĆîúčÖöĆîǰ
ÿĆîêĉîøćóÜþŤ 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćøéšćîÖćø
üĉÝĆ÷éĈđîĉîÜćîĒĀŠÜßćêĉǰ
����
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ
üĆîìĊęǰ�����ǰöĊîćÙöǰ2565 
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êĆüĒïïó÷ćÖøèŤðøĉöćèÖćø
ÝĈĀîŠć÷îĚĈöĆîðćúŤöéĉïĔîðøąđìý
ĕì÷ 

� îćÜÿćüĂćöćîĊǰ
ïČĂøćđăÜ 
� îćÜÿćüĂĆÿöćǰ
ĀîĊÿąđÖĘö 

ÜćîðøąßčöüĉßćÖćøéšćîÖćø
üĉÝĆ÷éĈđîĉîÜćîĒĀŠÜßćêĉǰ
����
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ
üĆîìĊęǰ�����ǰöĊîćÙöǰ2565 

 

 
มีการประเมินกระบวนการ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰÖøøöÖćøðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøĕéšöĊÖćøìïìüîñúÝćÖÖćøÝĆéēÙøÜÖćøÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćó
îĆÖýċÖþćĒúąđÿøĉöÿøšćÜìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšĔîýêüøøþìĊęǰ21 ìčÖēÙøÜÖćøǰ 
  đöČęĂđÿøĘÝÿĉĚîðŘÖćøýċÖþćìčÖðŘǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšìĈÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜîĆÖýċÖþć
éšćîÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćóîĆÖýċÖþćĒúąÖćøÿŠÜđÿøĉöìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšĔîýêüøøþìĊęǰ21ǰǰàċęÜñúÖćø
ðøąđöĉî×ĂÜĀúĆÖÿĎêøđÞúĊę÷ìĆĚÜǰ�ǰßĆĚîðŘǰǰöĊñúÖćøðøąđöĉîêćöêćøćÜêŠĂĕðîĊĚ 
 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการสงเสริมทักษะการเรียนรูใน 
ศตวรรษท่ี 21 Mean ระดับ 

1� öĊÖĉÝÖøøöđóČęĂÖćøóĆçîćîĆÖýċÖþćìĊęĀúćÖĀúć÷ìĆĚÜĔîĒúąîĂÖßĆĚîđøĊ÷î ���� öćÖ 
2�ǰöĊÖĉÝÖøøöđóČęĂÖćøóĆçîćîĆÖýċÖþćìĊęĀúćÖĀúć÷ìĆĚÜĔîĒúąîĂÖßĆĚîđøĊ÷îìĊęóċÜ
ðøąÿÜÙŤ×ĂÜĀúĆÖÿĎêø ���� öćÖ 

3�ǰĀúĆÖÿĎêøöĊÖĉÝÖøøöÿŠÜđÿøĉöÖćøđøĊ÷îøĎšêćöÖøĂïöćêøåćîÙčèüčçĉÖćøýċÖþć
ĒúąđÿøĉöÿøšćÜìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšýêüøøþìĊęǰ21 ðøąÖĂïéšü÷ìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšĒúą
îüĆêÖøøöìĆÖþąÿćøÿîđìýõćþćêŠćÜðøąđìýìĆÖþąÖćøìĈÜćîĒïïöĊÿŠüîøŠüöǰ
ĄúĄ 

���� öćÖ 

4�ǰÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔĀšîĆÖýċÖþćÖŠĂîÝïÖćøýċÖþćĂ÷ŠćÜđĀöćąÿöĒúąÝĆéĔĀš
Ă÷ŠćÜìĆęüëċÜ ���� öćÖ 

5�ǰÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤ×šĂöĎú×ŠćüÿćøìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤĒÖŠîĆÖýċÖþćĒúąýĉþ÷ŤđÖŠć ��2� öćÖ 
รวม 4.13 มาก 

  ÝćÖÙąĒîîðøąđöĉîóïüŠćîĆÖýċÖþćðøąđöĉîÙąĒîîđÞúĊ ę÷  4���ǰĔîÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöóĆçîć
ýĆÖ÷õćóîĆÖýċÖþćĒúąÿŠÜđÿøĉöìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšĔîýêüøøþìĊęǰ21 àċęÜĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖǰîĂÖÝćÖîĊĚĀúĆÖÿĎêø
÷ĆÜÙÜĔĀšÙüćöÿĈÙĆâÖĆïÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔĀšîĆÖýċÖþćìĆĚÜìĊęÖĈúĆÜÝąÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćĒúąøčŠîîšĂÜĔîøčŠî
ëĆéǰėǰĕðǰēé÷ÖćøÖĈĀîéĔĀšîĆÖýċÖþćìĊęÖúĆïÝćÖÖćøĂĂÖòřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóĒúąðäĉïĆêĉÿĀÖĉÝđÿøĘÝ
đøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüǰĕéšìïìüîĒúąĒúÖđðúĊę÷îðøąÿïÖćøèŤÖĆïøčŠîîšĂÜĔîðŘëĆéĕð  õć÷ĔêšēÙøÜÖćøĂïøöđßĉÜ
ðäĉïĆêĉÖćøÿĆööîćĀúĆÜòřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóǰàċęÜøčŠîóĊęìĊęĂĂÖòřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóÝąïĂÖĒîüÖćø
ìĈÜćîǰñúìĊęĕéšÝćÖÖćøòřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóǰĒúąüĉÝĆ÷ìĊęĕéšÝćÖÖćøòřÖðøąÿïÖćøüĉßćßĊóøüöëċÜÖćø
đêøĊ÷öêĆüÖŠĂîÝąĂĂÖòřÖĔîĒêŠúąÿëćîðøąÖĂïÖćøêŠćÜėǰàċęÜÖøąïüîÖćøîĊĚÿćöćøëÿøšćÜÙüćöêČęîêĆüĒúą
đðŨîÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöÿĈĀøĆïøčŠîîšĂÜĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊǰĒúąđøĉęöđĀĘîñúđßĉÜðøąÝĆÖþŤĔîðŘëĆéǰėǰöćìčÖ
ēÙøÜÖćøĕéšøĆïÖćøĔĀšÙüćöøŠüööČĂÝćÖîĆÖýċÖþćđðŨîĂ÷ŠćÜéĊǰǰñúúĆóíŤìĊęĕéšÝćÖÖćøéĈđîĉîēÙøÜÖćøëČĂüŠć
ïøøúčüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜēÙøÜÖćøǰǰ  
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มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđöČęĂĀúĆÖÿĎêøĕéšéĈđîĉîēÙøÜÖćøóĆçîćîĆÖýċÖþćÙøïìčÖēÙøÜÖćøĒúšüǰìĊęðøąßčöÖøøöÖćøĀúĆÖÿĎêøĒúą
ĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîüĉßćÙèĉêýćÿêøŤĕéšìïìüîǰÖćøÝĆéēÙøÜÖćøóĆçîćîĆÖýċÖþćĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöćüŠćĕéšïøøúčÖćø
óĆçîćýĆÖ÷õćó×ĂÜîĆÖýċÖþćĒúąÖćøđÿøĉöÿøšćÜìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšĔîýêüøøþìĊęǰ��ǰĔîéšćîêŠćÜǰėǰ 
          ĀúĆÖÿĎêøĕéšöĊÖćøìïìüîÖćøéĈđîĉîÜćîēé÷îĈñúÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜēÙøÜÖćøìĊęĕéšÝĆéđÿøĘÝ
ÿĉĚîĒúąñúÖćøðøąđöĉîÖćøéĈđîĉîēÙøÜÖćøēé÷îĆÖýċÖþćöćøŠüöüćÜĒñîĔîÖćøÝĆéēÙøÜÖćøđßČęĂöē÷Ü
ìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎšýêüøøþìĊęǰ21 êŠĂĕðǰàċęÜĒîüìćÜĔîÖćøéĈđîĉîÜćîĔîĂîćÙêÝąöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ
ĕðêćöÿëćîÖćøèŤēøÙøąïćéǰ COVID�19 ÿŠüîēÙøÜÖćøìĊ ęö ĊÖćø÷Öđú ĉÖöĊĒñîìĊ ęÝąÝ ĆéĔî
ðŘÜïðøąöćèǰ2565 ēé÷ðøĆïđðúĊę÷îøĎðĒïïĔĀšđ×šćÖĆïÿëćîÖćøèŤǰèǰðŦÝÝčïĆîǰđóČęĂðøąē÷ßîŤ×ĂÜ
îĆÖýċÖþćöćÖìĊęÿčé 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰÿŠüîÖćøÿŠÜđÿøĉöîĆÖýċÖþćĔĀšđñ÷ĒóøŠñúÜćîüĉÝĆ÷đðŨîĂĊÖĀîċęÜđðŜćĀöć÷ĔîÖćøéĈđîĉîÜćîĔî
ĂîćÙêǰǰÝćÖÙüćöÿĈđøĘÝĔîÖćøðøĆïđðúĊę÷îÖøąïüîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîđóČęĂÖćøìĈüĉÝĆ÷×ĂÜ
îĆÖýċÖþćĔîüĉßćüĉÝĆ÷ìćÜÙèĉêýćÿêøŤǰ ìĊęđðŨîøć÷üĉßćìĊęøüïøüöđĂćÙüćöøĎšĒúąìĆÖþąìĊęÿąÿööć
êúĂéßŠüÜßĊüĉêÖćøđðŨîîĆÖýċÖþć×ĂÜĀúĆÖÿĎêøìĊęîĆÖýċÖþćÿćöćøëÿŠÜÜćîüĉÝĆ÷ĔĀšĀúĆÖÿĎêøĕéšìĆîêćö
ÖĈĀîéÖćøĕéšøĆïøćÜüĆúÝćÖÖćøêĊóĉöóŤñúÜćî×ĂÜîĆÖýċÖþćǰÝąîĈĕðÿĎŠÖćøÿøšćÜĒøÜïĆîéćúĔÝÖćø
ìĈÜćîüĉÝĆ÷×ĂÜîĆÖýċÖþćøčŠîëĆéǰėǰĕðĕéšǰ 
x  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
 ĕöŠöĊ 
x  มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถให 
เหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

ǰǰǰǰĕöŠöĊ 
สรุปเปาหมายการดำเนินงาน :  
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćóîĆÖýċÖþćĒúąÖćøđÿøĉöÿøšćÜìĆÖþąÖćøđøĊ÷îøĎ šĔîýêüøøþìĊęǰ21 
ĀúĆÖÿĎêøĕéšđ×šćøŠüöēÙøÜÖćøÖĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰĒúąǰÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċǰēé÷ìĈĒñî
đóČęĂÝĆéÖĉÝÖøøöĒúąēÙøÜÖćøêŠćÜǰėǰĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïîĆÖýċÖþćĔîĀúĆÖÿĎêøǰĒêŠđîČęĂÜÝćÖüĉÖùêĉǰ
COVID���ǰÿŠÜñúĔĀšÖĉÝÖøøöĒúąēÙøÜÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöĒñîǰÖĉÝÖøøöïćÜÖĉÝÖøøöëĎÖ÷ÖđúĉÖǰǰ
ÖĉÝÖøøöĒúąēÙøÜÖćøÿŠüîĔĀâŠÝąÝĆéĔîøĎðĒïï×ĂÜĂĂîĕúîŤǰ àċęÜîĆÖýċÖþćïćÜÿŠüîđÙøČęĂÜöČĂĔîÖćø
ìĈÖĉÝÖøøöĕöŠóøšĂöǰìĈĔĀšðøąÿĉìíĉñúìĊęđÖĉé×ċĚîĕöŠÿöïĎøèŤêćöđÖèæŤìĊęĀúĆÖÿĎêøÖĈĀîéĕüšǰ ĒêŠìćÜ
ĀúĆÖÿĎêøöĊÖćøđêøĊ÷öÖćøđßĉÜøąïïĕüšÿĈĀøĆïÿîĆïÿîčîĔîÖćøóĆçîćîĆÖýċÖþć 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.2-1 ĒñîïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜĀúĆÖÿĎêø 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

3�2 ÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúąóĆçîćîĆÖýċÖþć ��00ǰÙąĒîî ��00ǰÙąĒîî ����ǰÙąĒîî ïøøúč 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ (O) 
ผูกำกับดูแลตัวบงชี้ : ĂćÝćø÷Ťÿćîĉê÷Ťǰùìíĉđéß  โทรศัพท  : 074�260260 êŠĂǰ1552 
ผูจัดเก็บขอมลู :ǰĂćÝćø÷ŤíĊøąóÜÙŤǰÙÜđÖČĚĂ   โทรศัพท  :ǰ074�260260 êŠĂǰ1552 
การจัดเก็บขอมูล :   ปการศึกษา 2564 
 
ผลการดำเนินงาน 

Ăíĉïć÷ñúÖćøéĈđîĉîÜćîìĊęĀúĆÖÿĎêøĕéšéĈđîĉîÖćøêćöøć÷úąđĂĊ÷éìĊęðøćÖäĔîêćøćÜ 
3.3.1 การคงอยู 
ผลการดำเนินงาน :ǰ 
อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 
จำนวนนักศึกษาท่ีรับเขา และคงอยู 
 
юѨіѤэѯе Җѥ лѼѥьњьіѤэѯе Җѥ 

лѼѥьњььѤдћѩдќѥзкѠѕѬҕ��зь�����ѰѕдшѥєюѨдѥіћѩдќѥ 
2561 2562 2563 2564 

2561 48 43 (89.58%) 39 (81.25%) 39 (81.25%) 39 (81.25%) 

2562 53 - 48 (90.57%) 47 (88.68%) 46 (86.79%) 

2563 68 - - 60 (88.24%) 57 (83.82%) 

2564 58 - - - 42 (72.41%) 

іњє 227 43 (89.58%) 87 (86.14%) 146 (86.39%) 184 (81.06%) 

 
 
 

 
ēé÷õćóøüöóïüŠćǰĂĆêøćÖćøÙÜĂ÷ĎŠ×ĂÜîĆÖýċÖþćöĊĒîüēîšöìĊęúéúÜǰēé÷ìćÜĀúĆÖÿĎêøĕéšéĈđîĉîÖćøéĆÜîĊĚ 

y = -2.949x + 88.44
Rtǰ= 0.3771

0

20

40

60

80

100

���� ���� ���� ����

ĒîüēîšöĂĆêøćÖćøÙÜĂ÷ĎŠ×ĂÜîĆÖýċÖþćĔîĀúĆÖÿĎêø

ÝĞćîüîìĊęøĆïđ×šć

ÝĞćîüîìĊęĀć÷ĕð



øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąöÙĂ��ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���� Āîšćǰ79 
 

       1.ǰøŠüöÖĆïÙèąĄǰÝĆéēÙøÜÖćøðøĆïóČĚîåćîîĆÖýċÖþćĔĀöŠ 
       2.ǰĀúĆÖÿĎêøöĊÖćøÝĆéĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćéĎĒúĔĀšÙĈðøċÖþćĒîąîĈĂ÷ŠćÜĔÖúšßĉé 
       3.ǰöĊÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöÖŠĂîÖćøÿĂïÖúćÜõćÙĒúąÿĂïðúć÷õćÙ 
       4.ǰîĆÖýċÖþć×ĂÜĀúĆÖÿĎêøöĊÙüćöÿćöĆÙÙĊǰßŠü÷đĀúČĂđÖČĚĂÖĎúÖĆîǰöćÖ×ċĚîǰ 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.1-1 øć÷ÖćøÿøčðñúìĊęđÖĉéÖĆïîĆÖýċÖþć ðŘÖćøýċÖþćǰ���� 

 
3.2 อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ผลการดำเนินงาน :ǰ 
อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
(ตั้งแตปการศึกษาท่ีเริ่มใช

หลักสูตร) 

จำนวนท่ี
รับเขา 

อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ปกต ิ

จำนวน รอยละ 
2558 43 �� ����� 
2559 44 �� ����� 
2560 47 �� ����� 
256� 4� � ���� 

 

 
ปจจัยท่ีมผีลกระทบตอการสำเรจ็การศึกษา 
 1
  ðŘÖćøýċÖþćĒøÖđ×šćđöČęĂđìĊ÷ïÖĆïðŘÖćøýċÖþćìĊęǰ�ǰöĊĂĆêøćÿŠüîĔîÖćøóšîÿõćóÖćøđðŨî
îĆÖýċÖþćÿĎÜ 
 2
  îĆÖýċÖþćïćÜÿŠüîìĊę×ćéÖćøêĉéêŠĂ÷ĆÜöĊ×šĂöĎúðøćÖäĂ÷ĎŠĔîøąïïïøĉÖćøÖćøýċÖþć 
 3
ǰ îĆÖýċÖþćĕöŠñŠćîĔîøć÷üĉßćêŠĂđîČęĂÜǰ	üĉßćǰPre�requisite
ǰǰìĈĔĀšÖøąìïêŠĂĒñîÖćøđøĊ÷î 

y = -12.605x + 64.535
Rtǰ= 0.5254
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     4)  îĆÖýċÖþćĕöŠñŠćîĔîøć÷üĉßćÿĆööîćìćÜÙèĉêýćÿêøŤĒúąüĉÝĆ÷ìćÜÙèĉêýćÿêøŤǰĂĊÖìĆĚÜđöČęĂĂĂÖ
òřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóĔîõćÙđøĊ÷îëĆéĕðǰÿŠÜñúĔĀšîĆÖýċÖþć×ćéÙüćöêŠĂđîČęĂÜĔîÖćøìĈüĉÝĆ÷ìćÜ
ÙèĉêýćÿêøŤ 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.2-1 øć÷ÖćøÿøčðñúìĊęđÖĉéÖĆïîĆÖýċÖþć ðŘÖćøýċÖþćǰ���� 

 
3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
ผลการดำเนินงาน :ǰ 
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

îĆÖýċÖþćöĊÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂĀúĆÖÿĎêøǰĒ÷ÖđðŨîĒêŠúąðŘéĆÜîĊĚ 
ปการศึกษา ผลการประเมิน การแปลผล หมายเหต ุ

���� ���� öćÖ  
���� ���� öćÖìĊęÿčé  
���� ���� öćÖ  

ïĆèæĉêýċÖþćǰîĆÖýċÖþćöĊÙüćöøĎšǰìĆÖþąÖćøĒÿüÜĀćÙüćöøĎšǰÖćøÿøšćÜÙüćöøĎšéšü÷êîđĂÜǰ 
öĊýĆÖ÷õćóÖćøüĉÝĆ÷ìĊęĒÿéÜĂĂÖëċÜÖćøñúĉêĒúąđñ÷ĒóøŠÙüćöøĎšÝćÖÖøąïüîÖćøüĉÝĆ÷×ĂÜêîđĂÜ 
 

 
ǰǰǰǰสรุปแนวโนมผลการดำเนินการและความพึงพอใจประจำปการศึกษา 2564 

หัวขอ แนวโนม 
ĂĆêøćÖćøÙÜĂ÷ĎŠ×ĂÜîĆÖýċÖþćĔîĀúĆÖÿĎêø úéúÜ 
ĂĆêøćÖćøÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćêćöøą÷ąđüúć×ĂÜĀúĆÖÿĎêø úéúÜ 
ÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂĀúĆÖÿĎêøõćóøüöìĆĚÜĀöé úéúÜ  

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.3-1ǰĒïïðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰðŘǰ���� 

y = -0.245x + 4.8467
Rtǰ= 0.4992
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 đßĉÜđÿšîǰ	ñúÖćøðøąđöĉî




øć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîøąéĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąöÙĂ��ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���� Āîšćǰ81 
 

3.3.3-2ǰĒïïðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰðŘǰ���� 
3.3.3-3ǰĒïïðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰðŘǰ���� 
Āöć÷đĀêč��ÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜîĆÖýċÖþćǰđðŨîÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜîĆÖýċÖþćêŠĂ
ÖøąïüîÖćøìĊęéĈđîĉîÖćøĔĀšÖĆïîĆÖýċÖþćêćöÖĉÝÖøøöĔîêĆüïŠÜßĊĚìĊęǰ���ǰĒúąǰ��� 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

3�3 ñúìĊęđÖĉéÖĆïîĆÖýċÖþć 3ǰÙąĒîî 3ǰÙąĒîî �ǰÙąĒîî ïøøúč 
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องคประกอบที่  2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
ชนิดของตัวบงชี้   ผลลัพธ (O) 
ผูกำกับดูแลตัวบงชี้ : ĂćÝćø÷ŤýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ  โทรศัพท  : 0-7426-0260 êŠĂǰ���� 
ผูจัดเก็บขอมลู       : ĂćÝćø÷Ťÿć÷ĔÝǰđóßøÙÜìĂÜ  โทรศัพท  : 0-7426-0260 êŠĂǰ���� 
การจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2564 
 
ผลการดำเนินงาน :ǰ 

ñúÖćøÿĈøüÝÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜñĎšĔßšïĆèæĉêǰêŠĂÙčèõćó×ĂÜïĆèæĉêðøĉââćêøĊǰĒúąǰēìǰêćö
ÖøĂïöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćĒĀŠÜßćêĉ ×ĂÜĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßć
ÙèĉêýćÿêøŤ öĊéĆÜîĊĚ 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ท่ี รายการขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
ปริญญาตร ี
� ÝĈîüîñĎšÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊìĆĚÜĀöé 2� 
� ÝĈîüîñĎšÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊìĊęĕéšøĆïÖćøðøąđöĉî

ÙčèõćóêćöÖøĂïöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćĒĀŠÜßćêĉ �� ����� 

� ñúÖćøðøąđöĉîÝćÖÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜîć÷ÝšćÜìĊęöĊêŠĂïĆèæĉê
øąéĆïðøĉââćêøĊêćöÖøĂïǰTQFǰđÞúĊę÷ǰ	ÙąĒîîđêĘöǰ�
 4.59 

�Āöć÷đĀêčǰÝĈîüîïĆèæĉêìĊęøĆïÖćøðøąđöĉîÝćÖñĎšĔßšïĆèæĉêÝąêšĂÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úąǰ��ǰ×ĂÜ
ÝĈîüîïĆèæĉêìĊęÿĈđøĘÝÖćøýċÖþć 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
2.1-1 øšĂ÷úą×ĂÜïĆèæĉêðøĉââćêøĊìĊęĕéšÜćîìĈĀøČĂðøąÖĂïĂćßĊóĂĉÿøąõć÷Ĕîǰ�ǰðŘ 

 
เกณฑการประเมิน ĔßšÙŠćđÞúĊę÷×ĂÜÙąĒîîðøąđöĉîïĆèæĉêǰ	ÙąĒîîđêĘöǰ5
 
วิธีการคำนวณ 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

2.1 ÙčèõćóïĆèæĉêêćöÖøĂï
öćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþć
ĒĀŠÜßćêĉ 

ÙŠćđÞúĊę÷ 
���� 

ÙŠćđÞúĊę÷ 
��60 

ÙŠćđÞúĊę÷ 
��58 ïøøúč 

��� 

ÝĈîüîïĆèæĉêìĊęĕéšøĆïÖćøðøąđöĉîìĆĚÜĀöé 
ÙąĒîîìĊęĕéšǰǰ� ñúøüö×ĂÜÙŠćÙąĒîîìĊęĕéšÝćÖÖćøðøąđöĉîïĆèæĉê 
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 ตัวบงชี้ท่ี 2.2  รอยละของบณัฑิตปรญิญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ (O) 
ผูกำกับดูแลตัวบงชี้ : ĂćÝćø÷ŤýøĆè÷ćǰđăÜÿüĆÿéĉĝ  โทรศัพท  : 0-7426-0260 êŠĂǰ���� 
ผูจัดเก็บขอมลู       : ĂćÝćø÷ŤíĊøóúǰïĆüìĂÜ  โทรศัพท  : 0-7426-0260 êŠĂǰ���� 
การจัดเก็บขอมูล : ðŘÖćøýċÖþć 256� 
สูตรการคำนวณ 

��ǰÙĈîüèøšĂ÷úą×ĂÜïĆèæĉêðøĉââćêøĊìĊęĕéšÜćîìĈĀøČĂðøąÖĂïĂćßĊóĂĉÿøąõć÷Ĕîǰ1ǰðŘǰêćö
ÿĎêø 

 ÖćøÙĈîüèÙŠćøšĂ÷úąîĊĚĕöŠîĈïĆèæĉêìĊęýċÖþćêŠĂǰđÖèæŤìĀćøǰĂčðÿöïìǰĒúąïĆèæĉêìĊęöĊÜćîìĈ
ĒúšüĒêŠĕöŠĕéšđðúĊę÷îÜćîǰöćóĉÝćøèć 

 2.  ĒðúÜÙŠćøšĂ÷úąìĊęÙĈîüèĕéšĔî×šĂǰ1 đìĊ÷ïÖĆïÙąĒîîđêĘöǰ� 
 
 
ÙąĒîîìĊęĕéšǰǰǰ= 
 
 
หมายเหต ุ: 

- ÝĈîüîïĆèæĉêìĊ ęêĂïĒïïÿĈøüÝÝąêšĂÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úąǰ70 ×ĂÜÝĈîüîïĆèæĉêìĊęÿĈđøĘÝ
ÖćøýċÖþć 

- ÖøèĊĀúĆÖÿĎêøĔĀöŠĕöŠêšĂÜðøąđöĉîêĆüïŠÜßĊ ĚìĊ ęǰ2.1 Ēúąǰ2.2 đîČ ęĂÜÝćÖĕöŠöĊñĎšÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćǰ
ÿĈĀøĆïĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜìĊęöĊîĆÖýċÖþćđøĊ÷îĂ÷ĎŠǰêšĂÜðøąđöĉîêĆüïŠÜßĊĚìĊęǰ2.1 Ēúąǰ2.2 đîČęĂÜÝćÖöĊ
ñĎšÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćĒúšü 

 
ผลการดำเนินงาน :  
ñúÖćøÿĈøüÝõćüąÖćøöĊÜćîìĈ×ĂÜïĆèæĉêðøĉââćêøĊìĊęĕéšÜćîìĈĀøČĂðøąÖĂïĂćßĊó

Ăĉÿøąõć÷Ĕîǰ�ǰðŘǰ ×ĂÜĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤ öĊéĆÜîĊĚ 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

วันท่ีสำรวจ 27 พฤษภาคม 2565 
ท่ี รายการขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน 
�� ÝĈîüîïĆèæĉêøąéĆïðøĉââćêøĊìĆĚÜĀöé �� 
�� ÝĈîüîïĆèæĉêìĊęêĂïĒïïÿĈøüÝđøČęĂÜÖćøöĊÜćîìĈ 25 

ÙŠćøšĂ÷úą×ĂÜïĆèæĉêðøĉââćêøĊìĊęĕéšÜćîìĈĀøČĂðøąÖĂïĂćßĊóĂĉÿøąõć÷Ĕîǰ1ǰðŘ 

��� 
X � 

ÝĈîüîïĆèæĉêðøĉââćêøĊìĊęĕéšÜćîìĈĀøČĂðøąÖĂïĂćßĊóĂĉÿøąõć÷Ĕîǰ�ǰðŘ 

ÝĈîüîïĆèæĉêìĊęêĂïĒïïÿĈøüÝìĆĚÜĀöé 
X ��� 
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�� ÝĈîüîïĆèæĉêìĊęĕéšÜćîìĈĀúĆÜÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćǰ	ĕöŠîĆïøüöñĎšðøąÖĂïĂćßĊó
Ăĉÿøą
 

15 

êøÜÿć×ćìĊęđøĊ÷î 8 
ĕöŠêøÜÿć×ćìĊęđøĊ÷î 7 

�� ÝĈîüîïĆèæĉêìĊęðøąÖĂïĂćßĊóĂĉÿøą 9 
�� ÝĈîüîñĎšÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćìĊęöĊÜćîìĈÖŠĂîđ×šćýċÖþć � 
�� ÝĈîüîïĆèæĉêìĊęýċÖþćêŠĂ � 
�� ÝĈîüîïĆèæĉêìĊęĂčðÿöïì � 
�� ÝĈîüîïĆèæĉêìĊęđÖèæŤìĀćø 0 
�� ÝĈîüîïĆèæĉêìĊęöĊÖĉÝÖćø×ĂÜêîđĂÜìĊęöĊøć÷ĕéšðøąÝĈĂ÷ĎŠĒúšü � 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
2.2-1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
2.2-2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

2.2 øšĂ÷úą×ĂÜïĆèæĉêðøĉââćêøĊìĊęĕéš
ÜćîìĈĀøČĂðøąÖĂïĂćßĊóĂĉÿøąõć÷Ĕîǰ
1 ðŘ 

øšĂ÷úąǰ�� 
4.�0ǰÙąĒîî 

øšĂ÷úąǰ�� 
4.�0ǰÙąĒîî 

øšĂ÷úąǰ�� 
4.6�ǰÙąĒîî ïøøúč 

 
การวิเคราะหผลท่ีได 
             ĂĆêøćÖćøĕéšÜćîìĈ×ĂÜïĆèæĉêĂ÷ĎŠĔîøąéĆïìĊęîŠćóĂĔÝĒúąöĊĒîüēîšöúéúÜǰàċęÜĔîðŘǰ����ǰöĊ
ÜćîìĈøšĂ÷úąǰ��ǰĒúąĔîðŘǰ����ǰöĊÜćîìĈøšĂ÷úąǰ��ǰđîČęĂÜÝćÖ÷ĆÜđðŨîìĊęêšĂÜÖćø×ĂÜêúćéĒøÜÜćîǰ
ĒúąïĆèæĉêÿŠüîĔĀâŠđúČĂÖìĈÜćîĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøĔÖúšïšćîǰĒúąđöČęĂđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆï×šĂöĎúĔîðŘǰ
����ǰóïüŠćøć÷ĕéšđÞúĊę÷êŠĂđéČĂî×ĂÜïĆèæĉêúéúÜǰÝćÖǰ��,���ǰïćìǰđðŨîǰ8,1��ǰïćì    
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หมวดท่ี  4 ขอมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2564 
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สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคเรียน 2 ปการศึกษา 2564 

 
2. การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ (นำมาจาก มคอ.5 ของแตละรายวิชา) 

ปการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ความผิดปกติ การ
ตรวจสอบ 

เหตุท่ีทำให
ผิดปกติ 

มาตรการ
แกไข 

ชั้นป 1      
������� ðäĉïĆêĉÖćø

ôŗÿĉÖÿŤ
óČĚîåćî 

øąéĆïÙąĒîî
ñĉéðÖêĉǰñúÖćø

öÙĂ�� îĆÖýċÖþćöĊÙüćö
øĆïñĉéßĂïÿŠÜÜćî
êøÜêćöđüúćìĊę

- 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ความผิดปกติ การ
ตรวจสอบ 

เหตุท่ีทำให
ผิดปกติ 

มาตรการ
แกไข 

đøĊ÷îǰA öćÖëċÜ
øšĂ÷úąǰ���� 

ÖĈĀîéìĈĔĀš
ÙąĒîîđÖĘï
øąĀüŠćÜõćÙÿĎÜ 

ชั้นป 3      
������� øąïï

ÿćøÿîđìý
õĎöĉýćÿêøŤ 

øąéĆïÙąĒîî
ñĉéðÖêĉǰñúÖćø
đøĊ÷îǰA öćÖëċÜ
øšĂ÷úąǰ����� 

öÙĂ�� îĆÖýċÖþćđÖĉîÙøċęÜ
ĀšĂÜǰÿćöćøëìĈ
ðäĉïĆêĉǰÖćøǰ
ĒïïòřÖĀĆéǰ
ÙąĒîîÖćøÿĂï
ĕéšéĊ 
Ēúą÷ĆÜĕöŠöĊ
ÙèąÖøøöÖćø
êøüÝìćî
×šĂÿĂïǰǰ 

ÙüøêĆĚÜ
ÙèąÖøøöÖćø
êøüÝìćî
×šĂÿĂïǰǰđóČęĂ
óĉÝćøèć
Ùüćö÷ćÖÜŠć÷
×ĂÜ×šĂÿĂï 

������� ìùþãĊ
ÝĈîüî 

îĆÖýċÖþćĕéšñúÖćø
đøĊ÷îǰD+ D öćÖëċÜ
øšĂ÷úąǰ�����  
ĒúąǰE øšĂ÷úąǰ
����� 
 

öÙĂ�� îĆÖýċÖþćöĊ
ÙüćöøĎšóČĚîåćî
ìćÜÖćøóĉÿĎÝîŤ
îšĂ÷ǰÿĆÜđÖêĕéš
ÝćÖÖćøàĆÖëćö
ĔîĀšĂÜđøĊ÷îǰĒúą
ÝćÖÖćøìĈ
×šĂÿĂïĔîĒêŠúą
ÙøĆĚÜǰîĆÖýċÖþćÝą
ĕöŠìĈ×šĂìĊęđðŨî
ÖćøóĉÿĎÝîŤ 

� 

������� óĊßÙèĉê
îćöíøøö 

öĊñúÖćøđøĊ÷îǰW 
øšĂ÷úąǰ����� 

öÙĂ�� éšü÷úĆÖþèąüĉßć
đðŨîüĉßćóĉÿĎÝîŤìĊę
êšĂÜĔßšÙüćöøĎšĔî
Āúć÷üĉßćöćđðŨî
óČĚîåćîǰ
ðøąÖĂïÖĆïÖćø
đøĊ÷îĂĂîĕúîŤǰĔĀš
ìĈēÝì÷Ťǰ
Öćøïšćîđóĉęö
đóČęĂĔĀšìïìüî
ÙüćöøĎšĒêŠǰ

ðøĆïüĉíĊÖćø
ÿĂîǰđðŗé
ēĂÖćÿĔĀš
àĆÖëćöǰÿĂî
ĔĀšßšćúÜǰđóĉęö
êĆüĂ÷ŠćÜǰĒúą
ĔĀšǰîĆÖýċÖþćǰ
ÙšîÙüšćéšü÷
êîđĂÜöćÖ×ċĚî 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ความผิดปกติ การ
ตรวจสอบ 

เหตุท่ีทำให
ผิดปกติ 

มาตรการ
แกไข 

îĆÖýċÖþćǰÖĘĕöŠìĈ
ÖĆîöćǰđöČęĂ
đîČĚĂĀćđðŨî
úĆÖþèąóĉÿĎÝîŤ
ēé÷Ĕßšïìîĉ÷ćö
êŠĂđîČęĂÜÖĆîǰđöČęĂǰ
îĆÖýċÖþćĕöŠĕéšìĈ
Ùüćöđ×šćĔÝ
ïìđøĊ÷îÖŠĂî
ĀîšćǰìĈĔĀšǰ
îĆÖýċÖþćĕöŠ
ÿćöćøëìĊęÝą
đ×šćĔÝĔîïìđøĊ÷î
êŠĂĕðĕéš 

ชั้นป 4      
������� êĆüĒðø

đßĉÜàšĂî 
öĊñúÖćøđøĊ÷îǰD 
øšĂ÷úąǰ55.56ǰǰǰ 
ñúÖćøđøĊ÷îǰE 
øšĂ÷úąǰ44.44 

öÙĂ�� đîČęĂÜÝćÖ
îĆÖýċÖþćöĊ
ÙüćöøĎšóČĚîåćî
ìćÜĒÙúúĎúĆÿ
îšĂ÷ǰđßŠîǰÖćøĀć
ĂîčóĆîíŤǰđìÙîĉÙ
ÖćøĀćĂîčóĆîíŤ
êŠćÜǰėǰĒúą
ĂîčÖøöóČĚîåćîǰ
ÿĆÜđÖêĕéšÝćÖÖćø
àĆÖëćöĔî
ĀšĂÜđøĊ÷îĒúą
ÝćÖÖćøìĊęĔĀšìĈ
ēÝì÷ŤêĆüĂ÷ŠćÜǰ 

ñĎšÿĂîÝą
ðøĆïðøčÜÖćø
üĆéñúĔĀš
ĀúćÖĀúć÷
öćÖ×ċĚîǰĒúą
ìĈĔĀšöĊ
đĂÖÿćø
ðøąÖĂïÖćø
đøĊ÷îǰìĊę
ìĆîÿöĆ÷öćÖ
×ċĚî 

������� ÖćøđêøĊ÷öòřÖ
ðøąÿïÖćøèŤ
üĉßćßĊóìćÜ
ÙèĉêýćÿêøŤ 

öĊñúÖćøđøĊ÷îǰI 
øšĂ÷úąǰ��� 

öÙĂ�� đîČęĂÜéšü÷
ÿëćîÖćøèŤēÙüĉéǰ
ìĈĔĀšÖćøđøĊ÷î
ðäĉïĆêĉēé÷Ĕßš
ÙĂöóĉüđêĂøŤĕöŠöĊ
ðøąÿĉìíĉõćóǰ
îĆÖýċÖþćïćÙîĕöŠ

ñĎšÿĂîÝċÜêšĂÜ
ĔĀšÜćî
ĀúćÖĀúć÷ßĉĚîǰ
đóČęĂòřÖðäĉïĆêĉ
ìĆĚÜĒïïìĈÙî
đéĊ÷üǰìĈĒïï
ÖúčŠöñŠćîÙúĉðǰ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ความผิดปกติ การ
ตรวจสอบ 

เหตุท่ีทำให
ผิดปกติ 

มาตรการ
แกไข 

ðäĉïĆêĉêćö
đîČęĂÜÝćÖêšĂÜĔßš
ĂčðÖøèŤĀúć÷ßĉĚîǰ
ÿĆââćè
ĂĉîđêĂøŤđîĘêĕöŠ
đÿëĊ÷ø 

VDO ÝċÜìĈĔĀš
ÖćøêøüÝÜćî
úŠćßšćǰĒúą
êøüÝñŠćî
øąïï
ÙĂöóĉüđêĂøŤöĊ
Ùüćö÷čŠÜ÷ćÖ 

������� ÿĆööîć
ÙèĉêýćÿêøŤ 

öĊñúÖćøđøĊ÷îǰIP 
øšĂ÷úąǰ��� 

öÙĂ�� 1. îĆÖýċÖþć
ïćÜÿŠüîǰđöČęĂ
đ×šćĔÝĔîÜćîìĊę
ìĈĒúšüĕöŠÙŠĂ÷
đ×šćóïĂćÝćø÷Ť
ìĊęðøċÖþć 

2. öĊøą÷ąđüúć
îšĂ÷ĔîÖćøìĈ
đúŠöÖĆïÖćø
ÿĂïǰĒúąÖćø
ĒÖšđúŠöøć÷Üćî
úŠćßšćĕöŠđÿøĘÝĔî
đüúć 

ÝĆéĂïøöĔĀšǰ
îĆÖýċÖþćĕéšøĆï
ÙüćöøĎšĔĀöŠǰėǰ
đÖĊę÷üÖĆïÖćø
ÿČïÙšîĀć
ÜćîüĉÝĆ÷êŠćÜǰėǰ
ìćÜ
ÙèĉêýćÿêøŤǰ
ĒúąÖćøóĉöóŤ
đĂÖÿćøìćÜ
ÙèĉêýćÿêøŤ
öćÖ×ċĚî 

������� üĉÝĆ÷ìćÜ
ÙèĉêýćÿêøŤ 

öĊñúÖćøđøĊ÷îǰIP 
øšĂ÷úąǰ��� 

öÙĂ�� 1. îĆÖýċÖþćöĊ
ÙüćöøĎšǰÙüćö
đ×šćĔÝđîČĚĂĀć
ìćÜéšćî
ÙèĉêýćÿêøŤ
ĒúąÿëĉêĉĕöŠ
úċÖàċĚÜđìŠćìĊęÙüøǰ
ĒúąöĊÙüćö
đ×šćĔÝđÖĊę÷üÖĆï
ÖćøìĈüĉÝĆ÷
ìćÜéšćî
ÙèĉêýćÿêøŤ
ĒúąÿëĉêĉĒúą
ÿëĉêîšĂ÷ 

��ǰđóĉęöđüúć
ÖćøîĈđÿîĂ
ÙüćöÖšćüĀîšć
ĒúąÖćøÿĂïǰ
đóČęĂÖøąêčšîĔĀšǰ
îĆÖýċÖþćđÖĉé
ÖøąïüîÖćø
ÙĉéĒúąöĊÙüćö
ÖøąêČĂøČĂøšî
ĔîÖćøđøĊ÷î 
��ǰÝĆéĂïøöĔĀšǰ
îĆÖýċÖþćĕéšøĆï
ÙüćöøĎšĔĀöŠǰėǰ
đÖĊę÷üÖĆïÖćø
ÿČïÙšîĀć
ÜćîüĉÝĆ÷êŠćÜǰėǰ
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ความผิดปกติ การ
ตรวจสอบ 

เหตุท่ีทำให
ผิดปกติ 

มาตรการ
แกไข 

2. îĆÖýċÖþćÿŠüî
ĔĀâŠĕöŠÙŠĂ÷
øĆïñĉéßĂï 

ìćÜ
ÙèĉêýćÿêøŤǰ
ĒúąÖćøóĉöóŤ
đĂÖÿćøìćÜ
ÙèĉêýćÿêøŤ
öćÖ×ċĚî 

������� ĀĆü×šĂìćÜ
ÙèĉêýćÿêøŤ 

ñúÖćøđøĊ÷îĂ÷ĎŠĔî
øąéĆïÙŠĂî×šćÜéĊ 

öÙĂ�� đîČęĂÜÝćÖǰ
îĆÖýċÖþćöĊÙüćö
ÿîĔÝĔîđîČĚĂĀć
×ĂÜüĉßćîĊĚĒúą
êĆĚÜĔÝđøĊ÷îđðŨî
Ă÷ŠćÜöćÖǰÝċÜìĈ
ĔĀšñúÖćøđøĊ÷î
ĂĂÖöćÙŠĂî×šćÜéĊ 

� 

������� ÖćøđêøĊ÷ö
Ùüćö
óøšĂöÿĀÖĉÝ
ýċÖþć 

öĊñúÖćøđøĊ÷îǰI 
øšĂ÷úąǰ��� 

öÙĂ�� đîČęĂÜéšü÷
ÿëćîÖćøèŤēÙüĉéǰ
ìĈĔĀšÖćøđøĊ÷î
ðäĉïĆêĉēé÷Ĕßš
ÙĂöóĉüđêĂøŤĕöŠöĊ
ðøąÿĉìíĉõćóǰ
îĆÖýċÖþćïćÜÙî
ĕöŠðäĉïĆêĉêćö
đîČęĂÜÝćÖêšĂÜĔßš
ĂčðÖøèŤĀúć÷ßĉĚîǰ
ÿĆââćè
ĂĉîđêĂøŤđîĘêĕöŠ
đÿëĊ÷ø 

ñĎšÿĂîÝċÜêšĂÜ
ĔĀšÜćî
ĀúćÖĀúć÷
ßĉĚîǰđóČęĂòřÖ
ðäĉïĆêĉìĆĚÜĒïï
ìĈÙîđéĊ÷üǰ
ìĈĒïïÖúčŠö
ñŠćîÙúĉðǰ
VDO ÝċÜìĈĔĀš
ÖćøêøüÝÜćî
úŠćßšćǰĒúą
êøüÝñŠćî
øąïï
ÙĂöóĉüđêĂøŤöĊ
Ùüćö÷čŠÜ÷ćÖ 
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ปการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ความผิดปกติ การ
ตรวจสอบ 

เหตุท่ีทำให
ผิดปกติ 

มาตรการแกไข 

ชั้นป 1      
������� ôŗÿĉÖÿŤóČĚîåćî øąéĆïÙąĒîî

ñĉéðÖêĉǰñúÖćø
đøĊ÷îǰC öćÖëċÜ
øšĂ÷úąǰ���� 

öÙĂ�� óČĚîåćîìćÜ
ôŗÿĉÖÿŤ×ĂÜ
îĆÖýċÖþćöĊ
ÙŠĂî×šćÜîšĂ÷ 

� 
 

������� ĒÙúÙĎúĆÿǰ� îĆÖýċÖþćöĊñúÖćø
đøĊ÷îìĊęîšĂ÷ǰñú
ÖćøđøĊ÷îǰE Ă÷ĎŠìĊę
øšĂ÷úąǰ����� 

öÙĂ�� îĆÖýċÖþćǰöĊóČĚî
åćîÙüćöøĎšìćÜ
ÙèĉêýćÿêøŤìĊę
îšĂ÷ 

ñĎšÿĂîöĊÖćøđóĉęö
ēÝì÷ŤêĆüĂ÷ŠćÜǰ
Ēúąìïìüî
đîČĚĂĀćĔîøć÷üĉßć
ĒÙúÙĎúĆÿǰ 

GESC406 øĎšìĆîēúÖ îĆÖýċÖþćöĊñúÖćø
đøĊ÷îǰAǰöćÖëċÜ
øšĂ÷úąǰ����� 

öÙĂ�� îĆÖýċÖþćÿŠüî
ĔĀâŠêĆĚÜĔÝđøĊ÷îǰ
ĒúąöĊÙüćö
øĆïñĉéßĂïĔî
ÖćøìĈÜćî
đéĊę÷üĒúąÜćî
ÖúčŠöÿĎÜöćÖǰ 

� 
 
 
 

ชั้นป 2      
������� đóýýċÖþć

øĂïéšćî 
îĆÖýċÖþćöĊñúÖćø
đøĊ÷îǰAǰöćÖëċÜ
øšĂ÷úąǰ���� 
ÖćøÖøąÝć÷×ĂÜ
đÖøéĕöŠđðŨîēÙšÜ
ðÖêĉǰēé÷ēÙšÜđïš
ĕðìćÜ×üć 

öÙĂ�� ñĎšđøĊ÷îöĊÿŠüî
øŠüöĔî
ÖĉÝÖøøöÖćø
đøĊ÷îÖćøÿĂî
đðŨîĂ÷ŠćÜéĊǰ
ðäĉïĆêĉêćö
ĒúąîĈđÿîĂ
ßĉĚîÜćîĂĂÖöć
ĕéšĂ÷ŠćÜéĊǰ
ëĎÖêšĂÜêćö
đÖèæŤ 

 

������� ìùþãĊÝĈîüî îĆÖýċÖþćĕéšñú
ÖćøđøĊ÷îǰD+ D 
öćÖëċÜøšĂ÷úąǰ
51.85  ĒúąǰE 
øšĂ÷úąǰ38.89  

öÙĂ�� îĆÖýċÖþćöĊ
ÙüćöøĎšóČĚîåćî
ìćÜÖćøóĉÿĎÝîŤ
îšĂ÷ǰÿĆÜđÖêĕéš
ÝćÖÖćø

� 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ความผิดปกติ การ
ตรวจสอบ 

เหตุท่ีทำให
ผิดปกติ 

มาตรการแกไข 

ÖćøÖøąÝć÷×ĂÜ
đÖøéĕöŠđðŨîēÙšÜ
ðÖêĉǰēé÷ēÙšÜđïš
ĕðìćÜ×üć 

àĆÖëćöĔî
ĀšĂÜđøĊ÷îǰĒúą
ÝćÖÖćøìĈ
×šĂÿĂïĔîĒêŠ
úąÙøĆĚÜǰ
îĆÖýċÖþćÝąĕöŠ
ìĈ×šĂìĊęđðŨî
ÖćøóĉÿĎÝîŤ 

ชั้นป 3      
������� ÿĆööîć

ÙèĉêýćÿêøŤ 
öĊñúÖćøđøĊ÷îǰI 
øšĂ÷úąǰ��� 

öÙĂ�� 3. îĆÖýċÖþć
ïćÜÿŠüîǰ
đöČęĂđ×šćĔÝĔî
ÜćîìĊęìĈĒúšü
ĕöŠÙŠĂ÷đ×šć
óïĂćÝćø÷Ť
ìĊęðøċÖþć 

4. öĊøą÷ąđüúć
îšĂ÷ĔîÖćø
ìĈđúŠöÖĆï
ÖćøÿĂïǰ
Ēúą
ÿëćîÖćøèŤ
ēÙüĉé��� ìĈ
ĔĀšǰÖćøĒÖš
đúŠöøć÷Üćî
úŠćßšćĕöŠđÿøĘÝ 

ǰǰ 

1. đóĉęöđüúć
îĈđÿîĂ
ÙüćöÖšćüĀîšć
ĒúąÖćøÿĂïǰ
đóČęĂÖøąêčšîĔĀš
îĆÖýċÖþćđÖĉé
ÖøąïüîÖćø
ÙĉéĒúąöĊ
Ùüćö
ÖøąêČĂøČĂøšî
ĔîÖćøđøĊ÷î 

2. ÝĆéĂïøöĔĀš
îĆÖýċÖþć
ĕéšøĆï×šĂöĎú
ĔĀöŠǰėǰ
đÖĊę÷üÖĆïÖćø
ÿČïÙšîĀć
ÜćîüĉÝĆ÷êŠćÜė
ĒúąÖćøóĉöóŤ
đĂÖÿćøìćÜ
ÙèĉêýćÿêøŤ 

������� êĆüĒðø
đßĉÜàšĂî 

öĊñúÖćøđøĊ÷îǰE 
øšĂ÷úąǰ52.17ǰǰǰ 
ñúÖćøđøĊ÷îǰW 
øšĂ÷úąǰ����� 

öÙĂ�� đîČęĂÜÝćÖ
îĆÖýċÖþćöĊ
ÙüćöøĎšóČĚîåćî
ìćÜĒÙúúĎúĆÿ
îšĂ÷ǰđßŠîǰÖćø
ĀćĂîčóĆîíŤǰ

ñĎšÿĂîÝą
ðøĆïðøčÜÖćø
üĆéñúĔĀš
ĀúćÖĀúć÷öćÖ
×ċĚîǰĒúąìĈĔĀšöĊ
đĂÖÿćø
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ความผิดปกติ การ
ตรวจสอบ 

เหตุท่ีทำให
ผิดปกติ 

มาตรการแกไข 

đìÙîĉÙÖćøĀć
ĂîčóĆîíŤêŠćÜǰėǰ
ĒúąĂîčÖøö
óČĚîåćîǰÿĆÜđÖê
ĕéšÝćÖÖćø
àĆÖëćöĔî
ĀšĂÜđøĊ÷îĒúą
ÝćÖÖćøìĊęĔĀšìĈ
ēÝì÷ŤêŠćÜǰėǰ 

ðøąÖĂïÖćø
đøĊ÷îǰìĊęìĆîÿöĆ÷
öćÖ×ċĚî 

 

3. รายวิชาท่ีไมเปดสอนในปการศึกษา 

 ǰǰĕöŠöĊ 
4. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 
   ĕöŠöĊ 
5. การแกไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน  
ǰǰǰĕöŠöĊ 

6. รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  

ปการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรบัปรุง 

  มี ไมม ี  
ชั้นป 1     
������� ôŗÿĉÖÿŤóČĚîåćî ���� - ��ǰÝćÖÖćøéĈđîĉîÖćøÿĂîóïüŠć

ĒïïòřÖĀĆéìšć÷ïìĂćÝ÷ćÖĕð
ÿĈĀøĆïǰîĆÖýċÖþćïćÜÙîǰéĆÜîĆĚîĔî
ÖćøÿĂîÙøĆĚÜêŠĂĕðÝąêšĂÜöĊÖćø
ìéÿĂïóČĚîåćîÖćøđøĊ÷îøĎšéšćî
ìĆÖþąÖćøüĉđÙøćąĀŤ 
��ǰöĊÖćøĒïŠÜÖúčŠö÷ŠĂ÷ĔĀšǰîĆÖýċÖþćǰ
ìĈĒïïòřÖĀĆéĒúąĂĂÖöćđÞú÷Āîšć
ßĆĚîđøĊ÷îǰēé÷ĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîöĊÖćø
ßĊĚĒîąĒúąĂíĉïć÷đóĉęöđêĉö 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรบัปรุง 

������� ðäĉïĆêĉÖćøôŗÿĉÖÿŤ
óČĚîåćî 

���� - đóĉęöÖĉÝÖøøöìĊęđðŨîǰactive 
learning Ēúąǰproblem base ĔĀš
öćÖ×ċĚî 

������� ßĊüüĉì÷ćóČĚîåćî - - - 
������� ðäĉïĆêĉÖćøßĊüüĉì÷ć

óČĚîåćî 
- - ĀćđîČĚĂĀć×šĂöĎúìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĔîĒêŠúą

ïìöćđÿîĂđóĉęöđêĉöǰđßŠîǰøĎðõćóǰ
üĊéĊēĂǰÿøšćÜĒøÜÖøąêčšîĔĀšǰîĆÖýċÖþć
ÙšîÙüšćđóĉęöđêĉöÝćÖĒĀúŠÜ×šĂöĎúìĊę
ĀúćÖĀúć÷éšü÷êîđĂÜǰđîšîÖćø
ìéúĂÜēé÷êøüÝñúÖćøìéúĂÜÝćÖ
ÖćøìĈðäĉïĆêĉÖćøøć÷ÖúčŠöìšć÷Ùćï
đøĊ÷î 

������� ĒÙúÙĎúĆÿǰ� ���� - - 
GESH205 îĆÖÿČïßčößî ���� � ðøĆïðøčÜüĉíĊÖćøÿĂîĒúąÿČęĂìĊęĔßšǰ

øüöëċÜđîČĚĂĀćĔĀšìĆîÿöĆ÷ 
GESS303 ĂćđàĊ÷îøŠüöĔÝ ���� � � 
ชั้นป 2     
������� ĀúĆÖÖćøÙèĉêýćÿêøŤ ���� - - 
������� ĒÙúÙĎúĆÿǰ� ���� - ÝąîĈñúÝćÖÖćøüĉÝĆ÷ǰöć

ðøą÷čÖêŤĔßšđðŨîêĆüĂ÷ŠćÜĔîÖćøđøĊ÷î
ÖćøÿĂîǰđóČęĂĔĀšîĆÖýċÖþćđĀĘî
êĆüĂ÷ŠćÜĒúąđ×šćĔÝÖćøîĈÙüćöøĎšĕð
ðøą÷čÖêŤĔßšéĊ×ċĚî 

������� óĊßÙèĉêđßĉÜđÿšî ���� � ðøĆïüĉíĊÖćøÿĂîǰÿĂîĔĀšßšćúÜ
ÖüŠćđéĉöǰđóĉęöêĆüĂ÷ŠćÜǰĒúąĔĀšǰ
îĆÖýċÖþćǰÙšîÙüšćéšü÷êîđĂÜöćÖ
×ċĚî 

������� ĒÙúÙĎúĆÿǰ� ���� � � 
������� ÙüćöîŠćÝąđðŨîĒúą

ÿëĉêĉ 
���� � � 

GESL102 õćþćĂĆÜÖùþóĉßĉêòŦî ���� � öĊÖćøÝĆéìĈđĂÖÿćøÖćøÿĂî
đóĉęöđêĉöǰđóČęĂĔĀšǰîĆÖýċÖþćòřÖìĆÖþąǰ
ôŦÜǰóĎéǰĂŠćîǰđ×Ċ÷îǰĔĀšöćÖ×ċĚî 

GESL104 đăăćõćþćöćđú÷Ť ���� � ðøĆïðøčÜđîČĚĂĀćïćÜÿŠüîìĊęĔßšĔîÖćø
đøĊ÷îĔĀšđĀöćąÿöÖĆïÖćøîĈĕðĔßšĔî
ßĊüĉêÝøĉÜ 
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แผนการปรบัปรุง 

ชั้นป 3     
������� đóýýċÖþćøĂïéšćî ���� � � 
������� ÖĊāćĒúąÖćøĂĂÖ

ÖĈúĆÜÖć÷đóČęĂÿč×õćó 
���� � ðøĆïüĉíĊÿĂîǰđóĉęöêĆüĂ÷ŠćÜ

ðøąÖĂïÖćøÿĂîǰđóĉęöîüĆêÖøøö
ĔĀöŠǰėǰĔîÖćøÿĂîìćÜ
üĉì÷ćýćÿêøŤÖćøÖĊāćǰÿŠÜđÿøĉöĔĀš
îĆÖýċÖþćÙĉéîüĆêÖøøöìćÜéšćîÖĊāć
ĒúąÖćøĂĂÖÖĈúĆÜÖć÷ 

������� ÖćøìŠĂÜđìĊę÷üēé÷
ßčößî 

� � � 

������� øąïïÿćøÿîđìý
õĎöĉýćÿêøŤ 

���� � ��ǰÝĆéìĈĒïïìéÿĂïóČĚî
åćîÙüćöøĎš 
��ǰÝĆéìĈĀĆü×šĂǰóøšĂö×Ăï×Šć÷Üćî
ìĊęÝąöĂïĀöć÷ĔĀšǰîĆÖýċÖþć 
��ǰêĉéêćöÖćø×ĂĔßšìøĆó÷ćÖø
ðøąÖĂïÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰ
ĒúąÿĉęÜĂĈîü÷ÙüćöÿąéüÖ 

������� ĀúĆÖÖćøÙèĉêýćÿêøŤ ���� � � 
������� ĒÙúÙĎúĆÿǰ� ���� � ÝąîĈñúÝćÖÖćøüĉÝĆ÷ǰöć

ðøą÷čÖêŤĔßšđðŨîêĆüĂ÷ŠćÜĔîÖćøđøĊ÷î
ÖćøÿĂîǰđóČęĂĔĀšîĆÖýċÖþćđĀĘî
êĆüĂ÷ŠćÜĒúąđ×šćĔÝÖćøîĈÙüćöøĎšĕð
ðøą÷čÖêŤĔßšéĊ×ċĚî 

������� ìùþãĊÝĈîüî ���� �  
������� ÿöÖćøđßĉÜĂîčóĆîíŤ ���� � � 
������� õćþćĂĆÜÖùþÿĈĀøĆï

ÙèĉêýćÿêøŤ 
���� � - 

������� óĊßÙèĉêîćöíøøö ���� � ðøĆïüĉíĊÖćøÿĂîǰđðŗéēĂÖćÿĔĀš
àĆÖëćöǰÿĂîĔĀšßšćúÜǰđóĉęöêĆüĂ÷ŠćÜǰ
ĒúąĔĀšǰîĆÖýċÖþćǰÙšîÙüšćéšü÷
êîđĂÜöćÖ×ċĚî 

������� ÙèĉêüĉđÙøćąĀŤ ���� � ðøĆïüĉíĊÖćøÿĂîǰđðŗéēĂÖćÿĔĀš
àĆÖëćöǰÿĂîĔĀšßšćúÜǰđóĉęöêĆüĂ÷ŠćÜǰ
ĒúąĔĀšǰîĆÖýċÖþćǰÙšîÙüšćéšü÷
êîđĂÜöćÖ×ċĚî 

������� üĉíĊđßĉÜêĆüđú× ���� - - 
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แผนการปรบัปรุง 

������� ÙüćöîŠćÝąđðŨîĒúą
ÿëĉêĉ 

���� - � 

ชั้นป 4     
������� ÖĊāćĒúąÖćøĂĂÖ

ÖĈúĆÜÖć÷đóČęĂÿč×õćó 
���� � đóĉęöîüĆêÖøøöĔĀöŠǰėǰĔîÖćøÿĂî

ìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤÖćøÖĊāćǰÿŠÜđÿøĉö
ĔĀšǰîĆÖýċÖþćǰÙĉéÙšîîüĆêÖøøö
ìćÜéšćîÖĊāćĒúąÖćøĂĂÖÖĈúĆÜ
Öć÷ 

������� ÿöÖćøđßĉÜĂîčóĆîíŤ ���� � � 
������� õćþćĂĆÜÖùþÿĈĀøĆï

ÙèĉêýćÿêøŤ 
���� � � 

������� ÙèĉêüĉđÙøćąĀŤ ���� � ðøĆïüĉíĊÖćøÿĂîǰđðŗéēĂÖćÿĔĀš
àĆÖëćöǰÿĂîĔĀšßšćúÜǰđóĉęöêĆüĂ÷ŠćÜǰ
ĒúąĔĀšǰîĆÖýċÖþćǰÙšîÙüšćéšü÷
êîđĂÜöćÖ×ċĚî 

������� êĆüĒðøđßĉÜàšĂî ���� � ñĎšÿĂîÝąðøĆïðøčÜÖćøüĆéñúĔĀš
ĀúćÖĀúć÷öćÖ×ċĚîǰĒúąìĈĔĀšöĊ
đĂÖÿćøðøąÖĂïÖćøđøĊ÷îǰìĊę
ìĆîÿöĆ÷öćÖ×ċĚî 

������� ÖćøđêøĊ÷öòřÖ
ðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊó
ìćÜÙèĉêýćÿêøŤ 

���� � � 

������� ÿĆööîćÙèĉêýćÿêøŤ ���� � ÝĆéĂïøöĔĀšǰîĆÖýċÖþćĕéšøĆïÙüćöøĎš
ĔĀöŠǰėǰđÖĊę÷üÖĆïÖćøÿČïÙšîĀć
ÜćîüĉÝĆ÷êŠćÜǰėǰìćÜÙèĉêýćÿêøŤǰ
ĒúąÖćøóĉöóŤđĂÖÿćøìćÜ
ÙèĉêýćÿêøŤöćÖ×ċĚî 

������� üĉÝĆ÷ìćÜÙèĉêýćÿêøŤ ���� � ��ǰđóĉęöđüúćÖćøîĈđÿîĂ
ÙüćöÖšćüĀîšćĒúąÖćøÿĂïǰđóČęĂ
ÖøąêčšîĔĀšǰîĆÖýċÖþćđÖĉéÖćøïüî
ÖćøÙĉéĒúąöĊÙüćöÖøąêČĂøČĂøšîĔî
ÖćøđøĊ÷î 
��ǰÝĆéĂïøöĔĀšǰîĆÖýċÖþćĕéšøĆï
ÙüćöøĎšĔĀöŠǰėǰđÖĊę÷üÖĆïÖćøÿČï
ÙšîĀćÜćîüĉÝĆ÷êŠćÜǰėǰìćÜ
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øĀĆÿüĉßć ßČęĂüĉßć ñúÖćøðøąđöĉî
ēé÷îĆÖýċÖþć 

ĒñîÖćøðøĆïðøčÜ 

คณิตศาสตร และการพิมพเอกสาร
ทางคณิตศาสตรมากขึ้น 

4574914 หัวขอทางคณิตศาสตร 4.55 - - 
4583313 การออกแบบการ

ทดลอง 
4.55 - - 

4662312 เทคโนโลยีเว็บ 4.51 - ปรับวิธีการสอน ใหนกัศึกษาได
คนความากข้ึน 
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเว็บ 

4663315 การจัดการและ
บำรุงรักษา
คอมพิวเตอร 

3.98 - เครื่องที่ใชฝกปฏิบัติรุนใหมมมีาก
ข้ึน แตยังไมเพียงพอ เนื่องจากตอง
มีการทดลองลบและติดตัง้
โปรแกรมใหมทำใหไมสามารถใช
เครื่องในหองปฏิบัติการที่ใชสอน
ทั่วไปได 

7000390 การเตรียมความ
พรอมสหกิจศึกษา 

4.54 - ผูสอนตองเนนกี่ปฏิบัติ การอาน 
output จากโปรแกรมสำเรจ็รปู 
การตรวจสอบขอมลูและเลอืกใช
เครื่องมือใหเหมาะสมกบัขอมูล 
และลงมือปฏิบัติจริง 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทำงาน 

4.35 - 1. มีการจัดวางแผนงานเปน
ข้ันตอนและเปนระบบมากขึ้น มี
วิธีการสอนหลากหลาย โดยเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ และสื่อการสอน
ที่มีประสทิธิภาพมากข้ึน 
2. มีการอธิบาย ยกตัวอยาง
ประกอบการสอนเพิม่มากข้ึน  
3. มีการจัดทำเอกสารแบบฝกหัด
เพิ่มเตมิใหนักศกึษา  
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ðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ� 

øĀĆÿüĉßć ßČęĂüĉßć ñúÖćø

ðøąđöĉîēé÷

îĆÖýċÖþć 

ĒñîÖćøðøĆïðøčÜ 

  öĊ ĕöŠöĊ  

ßĆĚîðŘǰ

�(������) 
    

4131014 ฟสิกสพื้นฐาน - � 1. ไดมีการอธิบายพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรใหกบันักศึกษาใน
บางหัวขอ เพือ่เพิม่ความเขาใจ
ใหกับนักศึกษาใหมากขึ้น 

2. จากการดำเนินการสอนพบวา
แบบฝกหัดทายบทอาจยากไป
สำหรับ นักศึกษาบางคน 
ดังนั้นในการสอนครัง้ตอไป
จะตองมีการทดสอบพื้นฐาน
การเรียนรูดานทักษะการ
วิเคราะห 

4231105 เคมีพื้นฐาน 4.35 � - 

4231106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 4.12 - ใหนักศึกษาทุกคนไดแสดงความ

คิดเห็นรวมกัน ในการเรียนการ

สอนแตละครั้ง 

4511201 รากฐานคณิตศาสตร 4.36 � ปรับวิธีการสอน สอนใหชาลง

กวาเดิม เพิ่มตัวอยาง และให 

นักศึกษา คนควาดวยตนเองมาก

ข้ึน 

4511401 แคลคูลัส 1 4.43 � ปรับวิธีการสอนใหชาลง ให 

นักศึกษาคนควาดวยตนเองมาก

ข้ึน 

4511402 แคลคูลัส 2 3.76 � ปรับวิธีการสอน สอนใหชาลง

กวาเดิม เพิ่มตัวอยาง และให 
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øĀĆÿüĉßć ßČęĂüĉßć ñúÖćø

ðøąđöĉîēé÷

îĆÖýċÖþć 

ĒñîÖćøðøĆïðøčÜ 

นักศึกษา คนควาดวยตนเองมาก

ข้ึน 

GESC406 รูทันโลก 4.67 � - 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย - - ปรับปรงุเนือ้หาบางสวนที่ใชใน

การเรียนใหเหมาะสมกับการ

นำไปใชในชีวิตจริง  

GESS301 การใชชีวิตในสังคม

สมัยใหม 
4.47 - ผูสอนจัดเตรียมการสอนโดยการ

คนควาเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถ

จัดการสอนใหมีความทันสมัย 

ßĆĚîðŘǰ

�(������) 
    

1001809 เพศศึกษารอบดาน 4.64 - ปรับเนื้อหา สื่อและเอกสาร

ประกอบการสอนใหทันสมัย โดย

การหาสื่อ บทความวิชาการ 

งานวิจัย ขาว ประเด็นทางสังคม 

ตลอดจนขอกฎหมายใหม ๆ ที่

สอดคลองกบัหัวขอการเรียนการ

สอน เพื่อประกอบกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูใหมีประสทิธิภาพ

มากขึ้น 

1103254 ผูนำนันทนาการและ

การอยูคายพักแรม 
- - - เชิญวิทยากรดานกจิกรรม

นันทนาการ เพือ่ความ
หลากหลายในกิกรรม
นันทนาการ 

- เพิ่มกระบวนการนำปฏิบัติ โดย
ผูเรียนเปนผูคิด และออกแบบ
กิจกรรมนนัทนาการเอง 
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øĀĆÿüĉßć ßČęĂüĉßć ñúÖćø

ðøąđöĉîēé÷

îĆÖýċÖþć 

ĒñîÖćøðøĆïðøčÜ 

1103705 เกมและกจิกรรมคาย

นันทนาการ 
- - - เชิญวิทยากรดานกจิกรรม

นันทนาการ เพือ่ความ
หลากหลายในกิกรรม
นันทนาการ 

- เพิ่มกระบวนการนำปฏิบัติ โดย
ผูเรียนเปนผูคิด และออกแบบ
กิจกรรมนนัทนาการเอง 

4571412 แคลคูลัส 2 4.36 - ปรับวิธีการสอนใหชาลง ให 

นักศึกษา คนควาดวยตนเองมาก

ข้ึน 

4572211 ทฤษฎีจำนวน 4.09 - - 

4572411 แคลคูลัส 3 4.23 - ปรับวิธีการสอนใหเหมาะกับการ

สอนออนไลนมากข้ึน 

4572412 สมการเชิงอนพุันธ 4.36 - - 

4582212 คณิตสถิติศาสตร 4.50 - เพิ่มการทำแบบฝกหัดดวยตนเอง 

ทำเปนกลุมเพื่อกระตุนให

นักศึกษาเกิดกระบงนการคิดและ

มีความกระตือรือรนในการเรียน 

4611321 การแกปญหาและการ

โปรแกรมเบื้องตน 
4.37 - - 

GESL103 รูใชภาษาไทย 4.48 - ปรับปรงุแนวการสอนรวมกับ

ผูสอนทุกคน เพื่อใหการเรียนการ

สอนเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

GESS301 การใชชีวิตในสังคม

สมัยใหม 
4.51 - ปรับปรงุวิธีการสอนใหมีความ

ทันสมัย 
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ßĆĚîðŘǰ

�(������) 
3562201 การสรางธุรกิจใหม 

และการเปน

ผูประกอบการ 

- - � 

4573414 ตัวแปรเชิงซอน 3.89 - ผูสอนจะปรบัปรุงการวัดผลให

หลากหลายมากขึ้น และทำใหมี

เอกสารประกอบการเรียน ที่

ทันสมัยมากขึ้น 

4574911 สัมมนาคณิตศาสตร 4.10 - เพิ่มเวลานำเสนอความกาวหนา

และการสอบ เพื่อกระตุนให

นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดและ

มีความกระตือรือรนในการเรียน 

4574912 วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร 4.22 � ตัวเนื้อหา มีการปรบัปรุงให

ทันสมัย ทันตอเหตกุารณปจจบุัน

มากขึ้น 

4574914 หัวขอทางคณิตศาสตร 4.44 � ให นักศึกษา คนควาดวยตนเอง

มากขึ้น 

4582212 คณิตสถิติศาสตร 4.08 � เพิ่มการทำแบบฝกหัดดวยตนเอง 

ทำเปนกลุมเพื่อกระตุนให

นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดและ

มีความกระตือรือรนในการเรียน 

4583313 การออกแบบการ

ทดลอง 
4.28 � � 

4583511 การวิจัยดำเนินการ 4.31 � ตัวเนื้อหา มีการปรบัปรุงให

ทันสมัย ทันตอเหตกุารณปจจบุัน

มากขึ้น 
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GESS302 ทองถ่ินของเรา 4.49 �  

ßĆĚîðŘǰ� 
(������) 

    

2112528 ภาพพิมพสกรีน - - ควรจัดสรรงบวัสดบุางสวนของ

หลักสูตร เพื่อใชในการเรียนการ

สอน เบือ้งตนผูสอนพยายามหา

เทคนิควิธีการพิมพอยางงายที่

บานหรอืที่พกั และปรับใชวัสดุ

และสทีี่หาซื้อไดงายราคาไมแพง

ใหนักศึกษาใชในการฝก

ปฏิบัติงาน 

4373303 อาหารหมักทองถ่ินใต

เพื่อการพัฒนาชุมชน 
4.52 - มีกิจกรรมใหนกัศึกษาไดบูรณา

การความรูทีเ่รียนมากับการลง

พื้นที่เพื่อหาโจทยวิจัยหรือพูดคุย

ใหความรูกับชาวบาน 

4373306 เทคโนโลยีชีวภาพใน

ชีวิตประจำวัน 
4.62 - ปรับทบทวนเนื้อหาของรายวิชา

ในเรื่องของความยากงายให

เหมาะสมกับนักศึกษาในแตละ

กลุมเรียน 

4572411 แคลคูลัส 3 4.23 - - 

4572412 สมการเชิงอนพุันธ 4.36 -  

4574812 การฝกประสบการณ

วิชาชีพทางคณิตศาสตร 
- - ในกระบวนการสอน เพื่อฝก

ทักษะพื้นฐาน อาจจะตองเขมงวด 

ลงลึกในรายละเอียดมากขึ้น อาทิ 

ทักษะความมีภาวะผูนำ การพูด
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ในที่ชุมชน มารยาทการพูดใน

โอกาสตาง ๆ 

7000490 สหกจิศึกษา - - จัดหลักสูตรเสรีทักษะพเิศษแก 
นักศึกษาที่มีความพรอมในการ

ปฏิบัติสหกจิศึกษา 

 

��ǰðøąÿĉìíĉñú×ĂÜÖú÷čìíŤÖćøÿĂî 
 

öćêøåćîñúÖćøđøĊ÷îøĎš 
ÿøčð×šĂÙĉéđĀĘî×ĂÜñĎšÿĂî
Ēúą×šĂöĎúðŜĂîÖúĆïÝćÖ

ĒĀúŠÜêŠćÜė 
ĒîüìćÜÖćøĒÖšĕ×ĀøČĂðøĆïðøčÜ 

ÙčèíøøöÝøĉ÷íøøö 
 

- เนนความรับผิดชอบตอการ
เร ียน ตอหนาที ่ท ี ่ได รับ
มอบหมาย 

- การแตงกาย ไดถูกตองตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย 

- ผูสอนเปนแบบอยางในการ
ตรงตอเวลา 

- ยกต ัวอย  างกรณ ีศ ึกษา
เกี ่ยวกับจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

- กรณีสอนนักศึกษากลุ มใหญ 
อาจมีนักศึกษาบางคนไมเคารพ
กฎระเบียบ เชน แตงกายไม
เรียบรอย ไมตรงตอเวลา 

 

ÙüćöøĎš 
 

- อาจารยผ ู สอนบรรยาย 
พรอมยกตัวอยางปญหา
และเสนอวิธีการแกปญหา
ที่หลากหลาย 

- ตั ้งประเด็นคำถามและ
รวมกันอภิปราย 

- ฝกปฏิบัติกิจกรรมในช้ัน
เรียนเปนรายบุคคล ราย
กลุ ม พร อมทั ้งนำเสนอ
หนาช้ันเรียน 

- นักศึกษามีความรู พื ้นฐานนอย 
แนะนำใหนักศึกษาทบทวนความรู
พื้นฐานกอนเขาเรียนทุกครั้ง 
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ĒĀúŠÜêŠćÜė 
ĒîüìćÜÖćøĒÖšĕ×ĀøČĂðøĆïðøčÜ 

- แนะนำแหลงขอมูล ศึกษา
คนควาเพิ่มเติม 

ìĆÖþąìćÜðŦââć 

 

- ฝกทำโจทย เพื่อใหนักศึกษา
สามารถวิเคราะหแกปญหา
โจทยที่หลากหลายได 
- ใหนักศึกษาหาคำตอบโดย
การแสดงวิธีทำ โดยใชการ
คำนวณที่หลากหลาย และ
สามารถอธิบายได 

- นักศึกษาตองฝกการคำนวณ 
และมีความรอบคอบ 
- แนะนำให น ักศ ึกษาทบทวน
ความรูพื้นฐานและฝกปฏิบัติ ทำ
แบบฝกหัดบอย ๆ   

ìĆÖþąÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜ 
ïčÙÙúĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï 

 

- จ ัดก ิจกรรมการทำงาน
กลุม งานเดี่ยว ที่นักศึกษา
สามารถปฏิส ัมพ ันธกับ
นักศึกษาอื่น ๆ ได  

- ฝกปฏิบัติกิจกรรมในช้ัน
เร ียนเปนรายบุคคล ราย
กลุม พรอมทั้งนำเสนอหนา
ช้ันเรียน 

- ในกรณีทำงานกลุมจะสามารถ
ติดตามประเมินผลรายบุคคลได
แตอาจจะประเมินไดไมทั่วถึง  
- การทำงานนอกหองเรียน/ราย
กลุมควรจะมีการแบงงานใหแต
ละบุคคลใหชัดเจน 

ìĆÖþąÖćøüĉđÙøćąĀŤđßĉÜêĆüđú×ǰÖćø
ÿČęĂÿćøĒúąÖćøĔßšđìÙēîēú÷Ċ
ÿćøÿîđìý 

- อาจารยผ ู สอนบรรยาย 
และนำเสนอการใชภาษา
ทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง 
- ใชโปรแกรมสำเร็จรูปที่
เหมาะสม พรอมทั้งสามารถ
อ  า น  output ท ี ่ ไ ด  จ า ก
โปรแกรมสำเร็จรูป 

- ในการใช โปรแกรมสำเร ็จรูป 
นักศึกษาควรตรวจสอบผลการ
วิเคราะหที่ไดกับความรูหรือทฤษฎี
ที่เรียนมาทุกครั้ง  

 

 
��ǰÖćøðåöîĉđìýĂćÝćø÷ŤĔĀöŠ 

การปฐมนเิทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร   �  มี  5 ไมมี  
จำนวนอาจารยใหม  0 คน   จำนวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ......-.......... คน 
8�1 ÿøčðÿćøąÿĈÙĆâĔîÖćøéĈđîĉîÖćø 
      -  

��ǰÖĉÝÖøøöÖćøóĆçîćüĉßćßĊó×ĂÜĂćÝćø÷ŤĒúąïčÙúćÖøÿć÷ÿîĆïÿîčî 
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- เขารวมอบรมออนไลน 
“จัดสอบออนไลนอยางไร
ให win – win” วันที่ 17 
กันยายน 2564 

อ.ศรัณยา เฮงสวัสดิ ์
อ.ดร.ศิรฉัตร ทิพยศร ี
อ.อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหนอง 
อ.ดร.ภัทราวรรณ สิงควานนท 

ได ท ักษะเพิ ่มเต ิมและเร ียนรู
โปรแกรมใหม ๆ ในการจัดสอบ
ออนไลนใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- เขารวมงานโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการจัดทำหลกัสูตร 
Sandbox สำหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา วันที่ 24 
กุมภาพันธ 2565 

อ.ศรัณยา เฮงสวัสดิ ์
อ.ดร.ศิรฉัตร ทิพยศร ี
อ.อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหนอง 
อ.สานิตย ฤทธิเดช 
อ.ดร.ภัทราวรรณ สิงควานนท 

ได  เร ียนร ู  การจ ัดทำหล ักส ูตร 
Sandbox ซ ึ ่ งเป นหล ักส ูตรท ีมี
ประโยชนสำหรับการจัดการเรียน
การสอนในอนาคต 

เขารวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ 
ก.พ.อ. 03 และหลักฐานที่
ใชในการประเมินการสอน
แบบที่ 1 และแบบที่ 2 
เพื่อใชขอตำแหนงทาง
วิชาการ  วันที่ 2 ธันวาคม 
2564   

อ.ศรัณยา เฮงสวัสดิ ์
อ.ดร.ศิรฉัตร ทิพยศร ี
อ.อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหนอง 
อ.สานิตย ฤทธิเดช 
อ.ดร.ภัทราวรรณ สิงควานนท 

ไดทราบรายละเอียดการจัดทำ 
ก.พ.อ. 03 และเทคนิคในการเขียน
ตำราและเอกสารประกอบการสอน 

เขารวมประชุมมหกรรม
งานวิจัยแหงชาติ 2564 
Thailand Research 
Expo 2021 
วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 
2564 

อ.ศรัณยา เฮงสวัสดิ ์
อ.ดร.ศิรฉัตร ทิพยศร ี
อ.อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหนอง 
อ.สานิตย ฤทธิเดช 
อ.ดร.ภัทราวรรณ สิงควานนท 

ไดร ู ทิศทางการทำวิจัยที ่เขากับ
สถานการณในปจจุบันและอนาคต 
มีซึ่งมีประโยชนในการทำวิจัยตอไป 

เขารวมกจิกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู เรือ่ง
เข็มทิศในการคิดคอน
เทนตงานวิจัย 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

อ.ดร.ศิรฉัตร ทิพยศร ี
อ.ศรัณยา เฮงสวัสดิ ์
อ.ดร.ภัทราวรรณ สิงควานนท 

ไดเทคนิคในการคิดหัวขอวิจัยที่เขา
ก ับสถานการณในปจจ ุบ ันและ
อนาคต  

เขารวมกจิกรรม “เสวนา
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย”ี เพื่อสราง
เสริมความเขาใจเรือ่ง 

อ.ศรัณยา เฮงสวัสดิ ์
อ.ดร.ศิรฉัตร ทิพยศร ี
อ.อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหนอง 
อ.สานิตย ฤทธิเดช 

ไดเขาใจ พ.ร.บ.สงเสรมิวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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พ.ร.บ.สงเสรมิวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและเตรียมตัว
สำหรับยื่นขอใบประกอบ
วิชาชีพสาขาคุมสาขาตางๆ 
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 

อ.ดร.ภัทราวรรณ สิงควานนท 

เขารวมอบรมโครงการ 
Teaching and Learning 
สำหรับอาจารยผูสอนและ
ครูโรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 
14 ตุลาคม 2564 

อ.ศรัณยา เฮงสวัสดิ ์
อ.ดร.ศิรฉัตร ทิพยศร ี
อ.อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหนอง 
อ.สานิตย ฤทธิเดช 

ไดแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนใหสัมพันธกบัจุดประสงค
ของรายวิชา 

เขารวมอบรม โครงการ
องคการแหงความสุข 
(Happy Workplace) 
“เพราะเราหวงใยคุณ” 
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

อ.ศรัณยา เฮงสวัสดิ ์
อ.ดร.ศิรฉัตร ทิพยศร ี
อ.อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหนอง 
อ.สานิตย ฤทธิเดช 
อ.ดร.ภัทราวรรณ สงิควานนท 

ไดเรียนรูแนวทางการวางแผน
การเงินเพือ่การใชชีวิตในชวง
ทำงานและการเกษียณอยางมี
ความสุข 

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติ 
การเทคนิคการเตรียม
ผลงานเพื่อเขาสูตำแหนง
วิชาการตามเกณฑใหม 
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 
2565 

อ.ศรัณยา เฮงสวัสดิ ์
อ.ดร.ศิรฉัตร ทิพยศร ี
อ.อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหนอง 
อ.สานิตย ฤทธิเดช 
อ.ดร.ภัทราวรรณ สงิควานนท 

ไดทราบรายละเอียดของเกณฑ
การขอตำแหนงทางวิชาการตาม
เกณฑ 2564 และไดเรียนรู
เทคนิคการเขียนงานวิจัยเพื่อให
ไดรับการตพีิมพ พรอมทัง้เทคนิค
การเขียนหนังสือหรือตำรา 

เขารวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการจัดการเรียนการ
สอนสำหรบัอาจารย วันที่ 
25 พฤษภาคม 2565 

อ.ศรัณยา เฮงสวัสดิ ์
อ.ดร.ศิรฉัตร ทิพยศร ี
อ.อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหนอง 
อ.สานิตย ฤทธิเดช 
อ.ดร.ภัทราวรรณ สงิควานนท 

ไดเรียนรูวิธีการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เขารวมโครงการ  AUNQA อ.ศรัณยา เฮงสวัสดิ ์
อ.ดร.ศิรฉัตร ทิพยศร ี
อ.อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหนอง 
อ.สานิตย ฤทธิเดช 
อ.ดร.ภัทราวรรณ สงิควานนท 

ไดเรียนรูการประเมินแบบ 
AUNQA เพื่อเปนแนวทางในการ
เตรียมความพรอมสำหรับ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรใน
อนาคต 

 
หมายเหตุ : หลกัสูตรใดที่มบีุคลากรสายสนับสนุนทีป่ฏิบัติหนาที่ในหองปฏิบัติการประจำหลกัสูตรให

นำมานับรวมในขอนี้ดวย 
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ĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰǰ�ǰǰǰǰ ĀúĆÖÿĎêøǰÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰÖćøðøąđöĉîñĎšđøĊ÷î 
êĆüïŠÜßĊĚìĊęǰ��� ÿćøą×ĂÜøć÷üĉßćĔîĀúĆÖÿĎêø 
ßîĉé×ĂÜêĆüïŠÜßĊĚ  ÖøąïüîÖćø (P) 
ñĎšÖĈÖĆïéĎĒúêĆüïŠÜßĊĚǰ: อาจารย ดร. ศิรฉัตร ทิพยศร ี  ēìøýĆóìŤǰ : 0-7426-0260 ตอ 1552 
ñĎšÝĆéđÖĘï×šĂöĎúǰǰǰǰǰǰǰ: อาจารยจิราภรณ กวดขัน  ēìøýĆóìŤ  : 0-7426-0260 ตอ 1552 
ÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎú   : ðŘÖćøýċÖþć 256� 
 
ñúÖćøéĈđîĉîÜćî 

อธิบายผลการดำเนินงาน กระบวนการ ขั ้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรไดดำเนินการตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

 
5.1.1 ÖćøĂĂÖĒïïĀúĆÖÿĎêøĒúą×šĂöĎúìĊęĔßšĔîÖćøóĆçîćĀøČĂðøĆïðøčÜĀúĆÖÿĎêøĒúąüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜ
ĀúĆÖÿĎêø 
ðøąđéĘîđðŜćĀöć÷ǰ�  
รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และ มคอ.2 
ñúÖćøéĈđîĉîÜćîǰ�  
x ǰöĊøąïïǰöĊÖúĕÖ 
    หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังตอไปนี้ 
1. ศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตาง ๆ จาก แหลงฝกประสบการณนักศึกษา ผูใชบัณฑิต 
ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน ผานการทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ และ มคอ. 7 เพื่อนำผลการ
ประเมินที่ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2564 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณารวมกันกับคณะในการจัดทำโครงสรางหลักสูตร ตาม
มาตรฐานเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1  
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของ
คำอธิบายรายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ไดพิจารณาปรับเปลี่ยน
รายวิชาเพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนทั้งทางดานความรู การนำไปใช และสามารถสำเร็จการศึกษาตาม
กำหนดเวลาของหลักสูตร  
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรไดจัดใหมกีารวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มคีวามเช่ียวชาญ
ดานคณิตศาสตร จำนวน 4 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และใหขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการ
เพิ่มเติม-ปรับลด คำบรรยายรายวิชา มีการเพิ่มรายวิชา  
5. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ 
6. ยื่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา 
        อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรไดกำหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตาม
รายละเอียด ดังนี้  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความ
สอดคลองของคำอธิบายรายวิชา ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนำไปสูการปฏิบัติ 
จากนั้นจึงใหนักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง หากผานการประเมินจึงนำไปใชตอไป หากไมผานตอง
พิจารณาปรับปรุงใหม จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมาย
เพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย และมีเนื้อหาเหมาะกับเวลา  
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      หลักสูตรใชระบบและกลไกแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร สำหรับปรับปรุงหลักสูตร ดังแผนภาพ
ตอไปนี ้

 
         ในปการศึกษา 2564  เปนปแรกที่ใชหลักสูตรปรับปรุง 2564 โดยมีแผนในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรในอีก 4 ปขางหนา แตหลักสูตรไดมีการวางแผนและติดตามเพื่อเตรียมการในการพฒันา
และปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อจะไดมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการเรียนใหผูเรยีนไดอยางเหมาะสมในแตละปการศึกษา อีกทั้งเพื่อจะไดเก็บเปนขอมลู
ในการพัฒนาและปรับปรุงตามกรอบแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 
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x ǰöĊÖćøîĈøąïïÖúĕÖĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ�éĈđîĉîÜćî 
        หลักสูตรไดดำเนินการตามแผนทีว่างไวโดยกรรมการหลกัสตูรไดมีการทวนสอบผลสมัฤทธการศึกษา
ในแตรายวิชาตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  โดยมีอาจารยนอกหลกัสูตร
มารวมเปนกรรมการทวนสอบ และมีอาจารยประจำหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร กรรมการหลักสูตรสรุปและรับทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรในภาพรวม และในแตละ
รายวิชาตาม มคอ.5 ซึ่งอาจารยผูสอนไดเสนอแนะและช้ีแจงใหทราบถึงปญหา แนวทางแกไขและปรับปรุง
เบื้องตน เพื่อใชในการปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป และรวบรวมเก็บเปนขอมูลเพื่อใชในการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับเมื่อครบรอบ 5 ป โดยหลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร ทุก
รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และ มคอ.2 ไดมีการปรับปรุงจากหลักสูตร
เดิมเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 เพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต นโยบายของภาครัฐ 
และการเปลี่ยนแปลงของโลก และเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 1/2564 (จำนวน 58 คน) 
đĂÖÿćøĀúĆÖåćîðøąÖĂï : 
5.1.1-1 ĀúĆÖÿĎêøǰüì�ï�ǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰǰó�ý����� 

 

5.1.2 ÖćøðøĆïðøčÜĀúĆÖÿĎêøĔĀšìĆîÿöĆ÷êćöÙüćöÖšćüĀîšćĔîýćÿêøŤÿć×ćîĆĚîǰė 
ðøąđéĘîđðŜćĀöć÷ǰ�  
หลักสูตรทันสมัยตามความกาวหนาทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ñúÖćøéĈđîĉîÜćîǰ�  
x ǰöĊøąïïǰöĊÖúĕÖ 
      การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ  มีระบบและกลไก ดังนี้ 
1. หลักสูตรประชุมทบทวนความทันสมัยของหลักสูตร โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย วิถี
โลก ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ศาสตรที่จำเปนสำหรับหลักสูตร เทคนิคการสอน นวัตกรรม มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7 ของปที่ผานมา 
2. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชา ทบทวนรายวิชา ออกแบบรายวิชา สาระ
รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรูใหทันสมัย 
3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทำ มคอ.3 หรือ มคอ.4 รายวิชาที่ปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนให
เปนไปตามแผน 
       การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาทางวิชาการในระดับปริญญาตรีนั้น จัดทำข้ึน 
ทุก ๆ  5 ป และในระหวางการดำเนินงานของหลักสูตรจะมีการพิจารณาปรับปรุงสาระของรายวิชาและ
นวัตกรรมการสอนใหมีความทันสมัยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
x ǰǰöĊÖćøîĈøąïïÖúĕÖĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ�éĈđîĉîÜćî 
      หลักสูตรไดมุงพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. หลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
แผนการปรับปรุงรายวิชา (มคอ.5) เพื่อนำขอมูลมาใชในการปรับปรุงรายวิชาตอไป 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ประชุมรวมกัน เพื่อนำขอเสนอแนะไปปรบัปรงุ 
ปรับเพิ่ม-ลดเนื้อหาในรายวิชา และ/หรือเปดวิชาเลือกใหม ๆ  
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3. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอนเพื่อนำผลจาก มคอ.5 ของปที่ผาน
มามาเปนขอมูลในการจัดทำ มคอ.3 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมใหสอดคลองกับมาตรฐานผล
การเรียนรู (curriculum mapping) 
5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจตอรายวิชา และ
จัดทำ มคอ.7 เปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรระหวางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น 
หลักสูตรไดดำเนินการตามแผนของการกำหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรที่ไดวางไว ดังนี้ 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อพิจารณากำหนดผูสอนใหตรงกับรายวิชาตาม
ความถนัดของอาจารยผูสอนแตละคน และดำเนินการจัดสงรายชื่อผูสอน เพื่อใหมหาวิทยาลัย
ดำเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู (มคอ.3, 
มคอ.4) โดยกำหนดใหอาจารยผูสอนกำหนดเนื้อหาในรายวิชาใหสอดคลองกับคำอธิบายรายวชิา 
สอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน รวมถึงกำกับการประเมินการจัดการเรยีน
การสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7) ตามระบบและกลไกของหลักสูตร 
x öĊÖćøðøąđöĉîÖøąïüîÖćø 
ปการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณโควิด ไมสามารถจัดการเรียนการสอนในหองเรียนได อาจารย
ผู ร ับผิดชอบหลักสูตรไดพิจารณาใหอาจารยผู สอนใหปรับเปลี ่ยนวิธีการสอนใหมีความทันสมัย 
โดยใชเทคโนโลยีโดยใช  Google classroom ในการสงงาน และใช Google Meet ในการเรียนออนไลน 
x öĊÖćøðøĆïðøčÜ�óĆçîćÖøąïüîÖćøÝćÖñúÖćøðøąđöĉî 
  หลักสูตรนำระบบการปรับปรุงสาระของแตละรายวิชาใหมีความทันสมัยตามความกาวหนาในดาน
คณิตศาสตร เพื่อเปนขอมูลสูการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป 
x öĊñúÝćÖÖćøðøĆïðøčÜđĀĘîßĆéđÝîđðŨîøĎðíøøö 
   นักศึกษาใชความรูและทักษะที่ไดรับจากรายวิชาตาง ๆ มาจัดทำโครงงานคณิตศาสตร ซึ่งสามารถ
นำเสนอในงานวิชาการระดับชาติได อาทิ เทคนิคการพยากรณ ทฤษฎีกราฟ การวิเคราะหอนุกรมเวลา 
ทฤษฎีจำนวน เปนตน 
x öĊĒîüìćÜðäĉïĆêĉìĊęéĊēé÷öĊĀúĆÖåćîđßĉÜðøąÝĆÖþŤ÷Čî÷ĆîǰĒúąÖøøöÖćøñĎšêøüÝðøąđöĉîÿćöćøëĔĀš

đĀêčñúĂíĉïć÷ÖćøđðŨîĒîüðäĉïĆêĉìĊęéĊĕéšßĆéđÝî 
ไมมี 
 

ÿøčðđðŜćĀöć÷ÖćøéĈđîĉîÜćî :  
           หลักสูตรมีระบบและกลไกของการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย มีการกำหนดสาระรายวิชาใน
หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา และเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา มีรูปแบบและวิธีการสอนที่หลากหลาย
เนนผูเรียนเปนสำคัญ สามารถนำสาระรายวิชาตาง ๆ  ไปใชไดตลอดหลักสูตร 
đĂÖÿćøĀúĆÖåćîðøąÖĂï : 
5.1.2-1 öÙĂ��ǰõćÙÖćøýċÖþćǰ������ 
5.1.2-2 öÙĂ��ǰõćÙÖćøýċÖþćǰ������ 
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ÖćøðøąđöĉîêîđĂÜÝćÖñúÖćøéĈđîĉîÜćî 

êĆüïŠÜßĊĚ 
đðŜćĀöć÷ 
ðŘǰ256� 

ñúÖćøéĈđîĉîÜćî Öćøïøøúč
đðŜćĀöć÷ ðŘǰ���� ðŘǰ���� 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 
 

บรรล ุ
 

 
êĆüïŠÜßĊĚìĊęǰ���ǰ  ÖćøüćÜøąïïñĎšÿĂîĒúąÖøąïüîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî 
ßîĉé×ĂÜêĆüïŠÜßĊĚ  ÖøąïüîÖćø (P) 
ñĎšÖĈÖĆïéĎĒúêĆüïŠÜßĊĚǰ: อาจารย ดร.ศิรฉัตร ทิพยศร ี  ēìøýĆóìŤǰ : 0-7426-0260 ตอ 1552 
ñĎšÝĆéđÖĘï×šĂöĎúǰǰǰǰǰǰǰ: อาจารยมาศภินันท พันธพิพัฒไพบลูย ēìøýĆóìŤ  : 0-7426-0260 ตอ 1552 
   อาจารยปยธิดา บุญสนอง  ēìøýĆóìŤ  : 0-7426-0260 ตอ 1552 
ÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎú   : ðŘÖćøýċÖþć 256� 
 
ñúÖćøéĈđîĉîÜćî 
  
5.2.1 ÖćøÖĈĀîéñĎšÿĂî 
ðøąđéĘîđðŜćĀöć÷ǰ�  
กำหนดผูสอนตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ของรายวิชาไดครบทุกวิชาและเปนไปตามกลไกที่
หลักสูตรกำหนดไว 
ñúÖćøéĈđîĉîÜćîǰ�  
x ǰöĊøąïïǰöĊÖúĕÖ 
หลักสูตรมีระบบ มีกลไก การกำหนดผูสอน ดังนี้ 
   1. สำนักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนสงรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษามายัง
หลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรกำหนดผูสอนในแตละรายวิชา 
   2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจำหลักสูตรประชุมพิจารณาความเหมาะสม
ของอาจารยผูสอนตามความเช่ียวชาญ และวางแผนจัดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมในแตละรายวิชา 
และสงรายช่ืออาจารยผูสอนกลับไปยังสำนักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   3. หลักสูตรมอบหมายใหอาจารยผูสอนไปจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยอาจารยผูสอนรายวิชา
เดียวกัน จัดทำ มคอ.3 รวมกัน จากนั้นทางหลักสตูรนำ มคอ.3 และ มคอ.4 มาประชุมรวมกัน และ
พิจารณาแตละรายวิชาเพื่อนำไปใชสอนตอไป  
  4. หลักสูตรมีการประชุมระหวางภาคเรียนเพื่อวางแผนและติดตามระบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาและอาจารยผูสอน  
  5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารยผูสอนตองจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ตอไป 
  จากระบบและกลไก มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหตรง
ตามความตองการของหลักสูตร ดังนี้ 
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หลักสูตรไดวางแผนตามระบบกลไกของคณะ ทั้งดานการกำหนดวิธีการกำหนดอาจารย
ผูสอนในหลักสูตร โดยคำนึงถึงการวางระบบผูสอน ใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 
โดยคำนึงถึงความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัย ผูสอนใช
วิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบรกิารวิชาการ การวิจัย และสอดแทรก
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอน  เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนให
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บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome : ELO) ไว โดยมีการประชุมและ
วางแผนการจัดผูสอน  
x ǰöĊÖćøîĈøąïïÖúĕÖĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ�éĈđîĉîÜćî 
1.  สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนสงรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2564 ผานคณะ
มายังหลักสูตร 
2.  หลักสูตรตรวจสอบรายวิชาและจัดอาจารยผู สอนในแตละรายวิชาซึ่งอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร ไดประชุมวางแผนรวมกับอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อจัดระบบการสอน จัดอาจารย
ผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนีใ้นการวางระบบผูสอน หลักสูตรไดประชุมและ
จัดผูสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน โดยคำนึงถึงการใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับการพัฒนา
ความคิดจากผูสอนหลากหลาย โดยมีการทบทวนผูสอนในแตละรายวิชา และกำหนดใหนักศึกษา
ไดเรียนกับอาจารยคนเดิม ไมเกิน 3 รายวิชา มีการตรวจสอบ และคำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ
ทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน และผลการประเมินการสอน 
3. หลักสูตรสงรายชื่ออาจารยผูสอนเพื่อสงไปยังสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนผานทาง
คณะ 
4. สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการ และเปดระบบเพื่อใหนักศึกษาลงทะเบยีน 
สวนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือ
และทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานตั ้งแตการเตรียมการ จัดทำเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 ที่
กำหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และนำไปช้ีแจง
ทำความเขาใจกับผูสอนในหลักสูตรตอไป รวมทั้งมีการวางแผนใหมีการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอนในแตละรายวิชา 
x öĊÖćøðøąđöĉîÖøąïüîÖćø 

หลักสูตรนำขอมูลการประเมนิการสอนเมื่อเสร็จสิน้การเรียนการสอนที่กำหนดตาม มคอ.3 
/ มคอ.4 ซึ่งนักศึกษาที่เรียนในแตละกลุม แตละวิชาไดประเมินการสอนของผูสอนโดยออนไลนผาน
ระบบของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินในประเด็น การช้ีแจงทำความเขาใจ
ดานการเรียนแกนักศึกษา ความรูความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน การใหผูเรียนคิดและ
แกปญหา การใชสื่อ การประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน พฤติกรรมการสอนเชนการ
ตรงตอเวลา การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น เปนตน และผูสอนไดนำผลการดำเนินการ
สอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาจัดทำรายงานผลการเรียนการสอน คือ จัดทำ มคอ.
5 / มคอ.6  
  เมื่อเสร็จสิ้นปการศึกษาทุกป มหาวิทยาลัยไดทำการประเมินความพึงพอใจของอาจารย
ประจำหลักสูตร ดานที ่ 1.2 การบริหารจัดการอาจารย ซ ึ ่งผลการประเมินของหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มีผลการประเมินตามตารางตอไปนี้ 
���ǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂćÝćø÷Ť .FBO øąéĆï 
1. การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 5.00 มากทีสุ่ด 

2. ความชัดเจนในการกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารย
ประจำหลักสูตร 4.80 มากทีสุ่ด 

3. อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 5.00 มากทีสุ่ด 
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4. การจัดรายวิชามีความสอดคลองกับความรู ความสามารถของอาจารย
ผูสอน 4.80 มากทีสุ่ด 

5. ความเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษากับจำนวนภาระงานสอนของอาจารยใน
หลักสูตร 5.00 มากทีสุ่ด 

øüö ��92 öćÖìĊęÿčé 
   
           จากคะแนนที่นักศึกษาไดประเมินพบวา การบริหารจัดการมีการประเมินในระดับมากที่สุด 
x öĊÖćøðøĆïðøčÜ�óĆçîćÖøąïüîÖćøÝćÖñúÖćøðøąđöĉî 

เมื่อเสร็จสิ้นวันสุดทายของภาคการศึกษาหลักสูตรไดนำขอมูลที่ไดหลังจากจัดการเรยีน
การสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ซึ่งอาจารยผูสอนไดจัดทำรายงานการเรียนการ
สอนโดยใชขอมูลผลการดำเนินการสอนและผลการประเมนิการสอนโดยนักศึกษา มาจัดทำ มคอ.5 
/ มคอ.6 โดยพิจารณาควบคูกับ รายงานผลโครงการพฒันานักศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ  เพื่อบูรณา
การกับการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป  กระบวนการทวนสอบนี้หลักสูตรไดดำเนินการใน 2 
ระดับคือ  

1. หลักสูตรทบทวนการดำเนินการจัดการเรียนการสอน รวมกับการทวนผลการเรียนทุก
รายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  

2. เมื่อทวนสอบ มคอ.5 / มคอ.6 เพื่อนำผลมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการวาง
ระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
x öĊñúÝćÖÖćøðøĆïðøčÜđĀĘîßĆéđÝîđðŨîøĎðíøøö 
   ไมมี 
x öĊĒîüìćÜðäĉïĆêĉìĊęéĊēé÷öĊĀúĆÖåćîđßĉÜðøąÝĆÖþŤ÷Čî÷ĆîǰĒúąÖøøöÖćøñĎšêøüÝðøąđöĉîÿćöćøë
ĔĀšđĀêčñúĂíĉïć÷ÖćøđðŨîĒîüðäĉïĆêĉìĊęéĊĕéšßĆéđÝî 
ไมมี 

 
ÿøčðđðŜćĀöć÷ÖćøéĈđîĉîÜćî :  
            หลักสูตรกำหนดผูสอนในรายวิชาที่เปดสอนแตละภาคการศึกษา ซึ่งหลักสูตรไดพิจารณา
จากความรูความเช่ียวชาญ และประสบการณของอาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
đĂÖÿćøĀúĆÖåćîðøąÖĂï : 
5.2.1-1 öÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ����ǰ 
5.2.1-2 öÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ����ǰ 
5.2.1-3 öÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ���� 
5.2.1-4 öÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ���� 

 

5.2.2 ÖćøÖĈÖĆïǰêĉéêćöǰĒúąêøüÝÿĂïÖćøÝĆéìĈĒñîÖćøđøĊ÷îøĎšǰ	öÙĂ��ǰĒúąǰöÙĂ�ǰ�
 ÖćøÝĆéÖćø
đøĊ÷îÖćøÿĂî 
ðøąđéĘîđðŜćĀöć÷ǰ� หลักสูตรมีเปาหมายในเรื่องการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) คือ อาจารยผูสอนตองจัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 ที่สอดคลอง
กับผลการเรียนรูและดำเนินการตามปฏิทินวิชาการของทางมหาวิทยาลัย 
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ñúÖćøéĈđîĉîÜćîǰ�  
x ǰöĊøąïïǰöĊÖúĕÖ 
หลักสูตรไดมีระบบการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรูของหลักสูตร ดังนี้ 
1. หลังจากมหาวิทยาลัยกำหนดอาจารยผูสอนในแตละภาคการศึกษา หลักสูตรไดดำเนินการประชุม
อาจารยประจำหลักสูตรเพื่อแจงรายวิชาใหอาจารยผูสอนไดทราบ และกำหนดแนวทางปฏิบัติรวมกันใน
การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2. หลักสูตรกำกับติดตามการจัดทำ และการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ใหเปนไปตามปฏิทินวิชาการของทาง
มหาวิทยาลัยที่กำหนดไว 
3. หลักสูตรตรวจสอบการจดัทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชากอนลงนามรบัรอง 
และรายงานผลการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ของอาจารยผูสอนตอคณะเพื ่อรับทราบและเสนอตอ
มหาวิทยาลัย ตามลำดับ 
x ǰöĊÖćøîĈøąïïÖúĕÖĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ�éĈđîĉîÜćî 
  1. หลักสูตรไดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อแจงรายวิชาใหอาจารยผู สอนทราบ และ
กำหนดแนวทางการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยเนนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามผลลัพธ
การเรียนรูในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชา  
 2. หลักสูตรติดตามการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ.4 โดยแจงใหอาจารยผูสอนดำเนินการใหแลวเสร็จใน
เวลาที ่กำหนดตามปฏิทินวิชาการของทางมหาวิทยาลัย โดยในภาคเรียนที ่ 1/2564 ใหดำเนินการใน
ระหวางวันที่ 5-11 ก.ค. 2564 และภาคเรียนที่ 2/2564 ระหวางวันที่ 6-12 ธ.ค. 2564 ซึ่งอาจารยผูสอน
ทุกคนดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด 
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ใหความสอดคลองกับ มคอ.2  
x ǰöĊÖćøðøąđöĉîÖøąïüîÖćø 

ในระหวางภาคการศึกษา กรรมการประจำหลักสูตรมีการติดตามการดำเนินการของ
รายวิชาในหลักสูตรไดมีการตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรูอีกครั้งในระหวางการทวนสอบ
ขอสอบ นอกจากนั้นกรรมการหลักสูตรไดมีสวนรวมกับคณะในการเปนคณะกรรมการทวนสอบ
ระดับคณะซึ่งมีการแตงตั้งเพิ่มเติมเนื่องจากคณะกรรมการในหลักสูตรไดเสนอใหคณะเขามามีสวน
รวมในการกำกับดูแลเพิ่มขึ้นเพื่อใหผูสอนเห็นความสำคัญในระบบการทวนสอบ โดยตัวแทนจาก
หลักสูตรไดรวมกันพิจารณา กำกับติดตาม ตรวจสอบรายวิชาแกนเพิ่มเติม และไดกำหนดแนวทาง
ในการทวนสอบเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความรัดกุม ไดแก ใหมีแนวทางการทวนสอบ 2 ระดับ คือ การ
ทวนสอบ โดยคณะกรรมการทวนสอบฯระดับหลักสูตร และการทวนสอบ โดยคณะกรรมการทวน
สอบฯ ระดับคณะ 
  เมื่อเสร็จสิ้นปการศึกษาทุกป มหาวิทยาลัยไดทำการประเมินความพึงพอใจของอาจารย
ประจำหลักสูตร ดานที่ 1.4 กระบวนการบริหารหลักสูตร และดานที่ 1.5 กระบวนการเรียนการ
สอน ซึ่งผลการประเมินของหลักสูตร มีผลการประเมินตามตารางตอไปนี้ 
���ǰÖøąïüîÖćøïøĉĀćøĀúĆÖÿĎêø .FBO øąéĆï 
1. การกำกับและติดตามการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

5.00 มากที่สุด 
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2. การกำกับและติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

5.00 มากที่สุด 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

5.00 มากที่สุด 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่ผานมา 

4.80 มากที่สุด 

5. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 5.00 มากที่สุด 

6. การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือจากอาจารยประจำหลักสูตร
ดวยดีและความชวยเหลือจากหนวยงานอื ่นที่มีความเกี่ยวของอยาง
เหมาะสม 

5.00 มากที่สุด 

øüö ���� öćÖìĊęÿčé 
  ���ǰÖøąïüîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî .FBO øąéĆï 
1. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาใหไดมาตรฐาน
เดียวกันทุกกลุมเรียน 5.00 มากที่สุด 

2. การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ  ที่พัฒนาทักษะการเรยีนรู
ของนักศึกษา 5.00 มากที่สุด 

3. การสงเสริมการทำวิจัยของผูสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา 4.80 มากที่สุด 
4. การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษา 5.00 มากที่สุด 

5. การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 5.00 มากที่สุด 

6. การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการ
เรียนรูของนักศึกษา 4.80 มากที่สุด 

7. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูม ิป ญญาท อง ถ่ิ น ใน
กระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 4.60 มากที่สุด 

øüö ���� öćÖìĊęÿčé 
           จากคะแนนที่ไดประเมินพบวา ดาน 1.4 การบริหารจัดการ และ 1.5 กระบวนการเรยีน
การสอนมีการประเมินในระดับมากที่สุด 
x öĊÖćøðøĆïðøčÜ�óĆçîćÖøąïüîÖćøÝćÖñúÖćøðøąđöĉî 
หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้  
  1. กำหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  
  2. จัดทำแบบฟอรมการตรวจสอบการประเมินผลการจดัทำแผนการเรยีนรูใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 
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x ǰöĊñúÝćÖÖćøðøĆïðøčÜđĀĘîßĆéđÝîđðŨîøĎðíøøö 
   ไมมี 
x ǰöĊĒîüìćÜðäĉïĆêĉìĊęéĊēé÷öĊĀúĆÖåćîđßĉÜðøąÝĆÖþŤ÷Čî÷ĆîǰĒúąÖøøöÖćøñĎšêøüÝðøąđöĉîÿćöćøëĔĀš
đĀêčñúĂíĉïć÷ÖćøđðŨîĒîüðäĉïĆêĉìĊęéĊĕéšßĆéđÝî 
ไมมี 

ÿøčðđðŜćĀöć÷ÖćøéĈđîĉîÜćî :  
          การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจดัการเรียน
การสอนของอาจารยผูสอนเพื่อใหอาจารยผูสอนดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ใหสอดคลองกับผล
การเรียนรูที่ไดกำหนดไวของแตละรายวิชา 
đĂÖÿćøĀúĆÖåćîðøąÖĂï : 
5.2.2-1 öÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ����ǰ 
5.2.2-2 öÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ����ǰ 
5.2.2-3 öÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ���� 
5.2.2-4 ĀúĆÖÿĎêøǰüì�ï�ǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰǰó�ý����� 
5.2.2-5 ðäĉìĉîüĉßćÖćøõćÙđøĊ÷îìĊęǰ������ 
5.2.2-6 ðäĉìĉîüĉßćÖćøõćÙđøĊ÷îìĊęǰ������ 

 

5.2.3 ÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĔîøąéĆïðøĉââćêøĊìĊęöĊÖćøïĎøèćÖćøÖĆïÖćøüĉÝĆ÷ÖćøïøĉÖćøüĉßćÖćø
ìćÜÿĆÜÙöǰĒúąÖćøìĈîčïĈøčÜýĉúðąĒúąüĆçîíøøö 
ðøąđéĘîđðŜćĀöć÷ǰ�  
          พัฒนาองคความรูและทักษะดานการทำวิจัย  บริการวิชาการ  และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของนักศึกษาในหลักสูตรสามารถตอยอดสูการนำเสนอ/แขงขันได 
ñúÖćøéĈđîĉîÜćîǰ�  
x ǰöĊøąïïǰöĊÖúĕÖ 
            หลักสูตรมีการวางแนวทางสงเสริมทักษะการทำวิจัยบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ใหกับนักศึกษาผานการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจรงิ โดยมุงเนนให
อาจารยผูสอนในรายวิชาที่เนนการวิเคราะหและการลงมือปฏิบัติ จัดทำแผนการเรียนการสอน
แบบบูรณาการระหวางเนื้อหาในรายวิชาและการคนควาวิจัยแบบอิสระหรือการจัดทำโครงการ
คายบริการทางคณิตศาสตรหรือโครงการทางดานทำนุศิลปะวัฒนธรรม โดยในการประชุมของ
หลักสูตรเพื่อจัดสรรรายวิชาสอน จะมีการหารือรวมกันเพื่อสรุปรายวิชาที่ควรเนนทางการเรยีน
สอนแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ  และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในแตละ
เทอม  
x ǰöĊÖćøîĈøąïïÖúĕÖĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ�éĈđîĉîÜćî 
         เมื่อสรุปรายวิชาที่กำหนดใหเนนการเรียนการสอนแบบบูรณาการแลว อาจารยที่รับผิดชอบ
ในรายวิชาดังกลาวจะทำการออกแบบแผนการเรียน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ตลอดจนลงพื้นที่ตามที่ไดรับมอบหมายได 
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          ในวิชาวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร และวิชาวิจัยทางคณิตศาสตร สำหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 มี
ผลเชิงประจักษที่เปนจากการบูรณาการการเรียนการสอนในทุกรายวิชาเปนการสงผลงานวิจัยของ
นักศึกษาสูการตีพิมพในวารสารที่ประชุมวิชาการ ดังนี้ 

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง ช่ืองานประชุมวิชาการ หมาย
เหต ุ

เสนทางทีส่ั้นทีสุ่ดในการทิ้ง
ขยะแบบถังคอนเทนเนอรใน
พื้นที่ตำบลเขารปูชาง อำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา โดยใช 
Dijkstra’s Algorithm 

- นางสาวณัฏฐชา 
วิชชานนท 
- นางสาวสุธินี  
ชูฉิม 
- นางสาวภาวิณี  
ศรีหมัด 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑๓ 
“การบูรณาการสห
วิทยาการเพือ่การพัฒนา
ทองถ่ิน” วันที่ 15 
มิถุนายน 2564 

 

ความสัมพันธระหวางลำดับฟโบ
นักชี ลำดบัลูคัส และลำดบั
คลายลูคัส 

- นายพงษเพชร  
เพ็ชรสงค 
- นางสาวกัสมา  
งะสมัน 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาตดิานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
คร้ังที ่7 วันที่ 10-11 
มีนาคม 2565 

 

สมบัติบางประการของในทั่วไป
ใหมของลำดับ (p,q)-ฟโบนักช ี

- นางสาวไซนับ  
มะทาร 
- นางสาวซอเฟย  
สาและ 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาตดิานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
คร้ังที ่7 วันที่ 10-11 
มีนาคม 2565 

 

เอกลักษณสำหรับในทั่วไปใหม
ของลำดับ (p,q)-ลคูัสทั่วไป 

- นางสาวซูฮัยดะห 
เปาะจ ิ
- นางสาวนิสสุไรดา 
ปูเตะ 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาตดิานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
คร้ังที ่7 วันที่ 10-11 
มีนาคม 2565 

 

จำนวนคลายสมดุลลคูัสอันดบั
สามท่ัวไป 

-นางสาวลดาวัลย 
เฝอแกว 
-นางสาวสุภานันท 
เนาวรัตน 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาตดิานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
คร้ังที ่7 วันที่ 10-11 
มีนาคม 2565 

 

จำนวนฟโบนักชีและจำนวนลูคัส
ทั่วไป 

-นายยงยศ สักหลัด 
-นายอาลาวี สายวารี 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาตดิานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
คร้ังที ่4 ประจำป 2565 
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มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
วันที่ 8 เมษายน 2565 

แบบจำลองทางคณิตศาสตร
สำหรับการแพรระบาดโควิด 19 

-นางสาวธนาภรณ 
จันทรทอง 
-นางสาววริศรา 
หวางเปย 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาตดิานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
คร้ังที ่4 ประจำป 2565 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
วันที่ 8 เมษายน 2565 

 

แบบจำลองทางคณิตศาสตร
สำหรับการแพรระบาดโรคฉี่หนู 

-นางสาวนูรฮสุนี  
แวนา 
-นางสาวอาอิซะฮ  
วอลีมาแย 

งานประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิคร้ังที ่4 ศาสตร
พระราชากับการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนในสังคัมวถิีใหมสู
อนาคต มหาวิทยาลยัราชภัฏ
รอยเอ็ด วันที่ 20 
พฤษภาคม 2565 

 

ตัวแบบพยากรณจำนวนแรงงาน
ตางดาวของจงัหวดัสงขลา 

-นายกัชฟ ไชยภักดี 
-นายวันลุกมัน  
สันตินราพงษ 

งานประชุมวิชาการดานการ
วิจัยดำเนินงานแหงชาต ิ
2565
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วันที่ 16-18 มีนาคม 2565 

 

ตัวแบบพยากรณปริมาณการ
จำหนายน้ำมันปาลมดบิใน
ประเทศไทย 

-นางสาวอามานี  
บือราเฮง 
-นางสาวอัสมา  
หนีสะเก็ม 

งานประชุมวิชาการดานการ
วิจัยดำเนินงานแหงชาต ิ
2565
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วันที่ 16-18 มีนาคม 2565 

 

        

        ในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  นักศึกษาไดสรางแบบสอบถามหรือแบบประเมิน
เพื่อใชในกิจกรรมของคณะและหลักสูตร 
öĊÖćøðøąđöĉîÖøąïüîÖćø 
           อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทำการประเมินผลการดำเนินงานของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอนอีกครั้ง โดยใชวิธีการประเมินผลงานวิจัย หรือโครงการที่นักศึกษาไดรบัมอบหมาย 
ตลอดจนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาที่มุงเนนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
  เมื่อเสร็จสิ้นปการศึกษาทุกป มหาวิทยาลัยไดทำการประเมินความพึงพอใจของอาจารย
ประจำหลักสูตร ดานกระบวนการเรียนการสอน ที่มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึง่
ผลการประเมินของหลักสูตร มีผลการประเมินตามตารางตอไปนี้ 
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ÖøąïüîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî .FBO øąéĆï 
การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 5.00 มากที่สุด 

การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการ
เรียนรูของนักศึกษา 4.80 มากที่สุด 

การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ในกระบวนการ
เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 4.60 มากที่สุด 

 

  จากคะแนนที่ไดประเมินพบวา การบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม  การวิจัย
และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประเมินในระดับมากที่สุด  
 

x ǰöĊÖćøðøĆïðøčÜ�óĆçîćÖøąïüîÖćøÝćÖñúÖćøðøąđöĉî 
            จากการประเมินรายวิชา พบวารายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมยังมีนอย ในปการศึกษาถัดไปทางหลักสูตรใหอาจารยผูรับชอบรายวิชา
จัดการเรียนการสอนโดยเนนใหมีการบูรณาการกับการวิจัย การบรกิารวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมมากข้ึน  
x ǰöĊñúÝćÖÖćøðøĆïðøčÜđĀĘîßĆéđÝîđðŨîøĎðíøøö 

มีผลงานวิจัยตีพิมพในรายงานสืบเนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน 10 บทความ  
x ǰöĊĒîüìćÜðäĉïĆêĉìĊęéĊēé÷öĊĀúĆÖåćîđßĉÜðøąÝĆÖþŤ÷Čî÷ĆîǰĒúąÖøøöÖćøñĎšêøüÝðøąđöĉîÿćöćøëĔĀš
đĀêčñúĂíĉïć÷ÖćøđðŨîĒîüðäĉïĆêĉìĊęéĊĕéšßĆéđÝî 

   ไมมี 
ÿøčðđðŜćĀöć÷ÖćøéĈđîĉîÜćî :  
  ไมมี 
đĂÖÿćøĀúĆÖåćîðøąÖĂï : 
 ไมมี 

ÖćøðøąđöĉîêîđĂÜÝćÖñúÖćøéĈđîĉîÜćî 

êĆüïŠÜßĊĚ 
đðŜćĀöć÷ 
ðŘǰ256� 

ñúÖćøéĈđîĉîÜćî Öćøïøøúč
đðŜćĀöć÷ ðŘǰ���� ðŘǰ���� 

5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 คะแนน 3 คะแนน 3  คะแนน บรรล ุ
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êĆüïŠÜßĊĚìĊęǰ���ǰǰǰǰǰǰǰǰ ÖćøðøąđöĉîñĎšđøĊ÷î 
ßîĉé×ĂÜêĆüïŠÜßĊĚ  ÖøąïüîÖćøǰ(P) 
ñĎšÖĈÖĆïéĎĒúêĆüïŠÜßĊĚǰ: อาจารย ดร.ศิรฉัตร ทิพยศร ี  ēìøýĆóìŤǰ : 0-7426-0260 ตอ 1552 
ñĎšÝĆéđÖĘï×šĂöĎúǰǰǰǰǰǰǰ: อาจารยจิราภรณ กวดขัน  ēìøýĆóìŤ  : 0-7426-0260 ตอ 1552 
ÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎú    : ðŘÖćøýċÖþćǰ���� 
 

ñúÖćøéĈđîĉîÜćî 
 

����� ÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îøĎšêćöÖøĂïöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćĒĀŠÜßćêĉ 
ðøąđéĘîđðŜćĀöć÷ǰ�  
           รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และ มคอ.2 
ñúÖćøéĈđîĉîÜćîǰ�  
x ǰöĊøąïïǰöĊÖúĕÖ 
        หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงคที่
กำหนดไวใน มคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกำหนดน้ำหนักขององคประกอบในการประเมนิให
สอดคลองกับจุดเนนภายในแตละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมนิตาม
สภาพจริง เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย 
ขอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การนำเสนอผลงาน การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัด
ทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธการเรียนรู มีการควบคุม
การประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มีรายกลุมใหไดมาตรฐานเดียวกันโดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. อาจารยประจำหลักสูตรมกีารจดัทำรายละเอยีดของหลกัสูตร(มคอ.2) เพื่อกำหนดเกณฑการประเมนิผล
การเรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา  
2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนดำเนินการจัดทำ มคอ.3,4 
3. อาจารยผูสอนดำเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตามขอตกลงใน มคอ.3,4 
4. ระบุชวงเวลาในการจัดการทวนสอบขอสอบกอนการสอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 
5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดำเนินการจัดทำ มคอ.5,6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 
ดาน สงมายังหลักสูตร 
6. พิจารณา มคอ.7 ครั้งที่ผานมาเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา 
x ǰöĊÖćøîĈøąïïÖúĕÖĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ�éĈđîĉîÜćî 
           จากขอมูลที่ไดวางแผนรวบรวมและศึกษาวิเคราะห ซึ่งอาจารยผูสอนไดดำเนินการจัดทำ มคอ.3,4 
ในรายวิชาที่สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติแลว นำไปแจงใหผูเรียนทราบทั้ง
วัตถุประสงคการสอน หลักฐานการเรียนรูของผูเรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑการประเมิน ฯลฯ ให
ผูเรียนมีสวนรวมปรับปรุงแนวทางการประเมนิ และนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในสวนของการ
ประเมินผูเรียนอาจารยผูสอนไดดำเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือและเกณฑการประเมินที่ใชในการ
ประเมินแตละชวงเวลาตามที่ระบุใน มคอ.3 รวมทั้งรวมกันทวนสอบในสวนของขอสอบ ความเหมาะสม
ของเครื่องมือและเกณฑการประเมนิ ปรับปรุง และทำเปนเครื่องมือและเกณฑการประเมนิที่สมบูรณ และ
นำไปใชประเมินผูเรียนในชวงเวลาที่กำหนดและใหขอมูลยอนกลบัแกผูเรยีนเพื่อปรับปรุงแกไข โดยผูสอน
รับผิดชอบการดำเนินการประเมินผลยอยที่สอดแทรกในกระบวนการเรยีนการสอน การประเมินกลางภาค
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และปลายภาคเรียนตามเวลาที่กำหนด อาจารยผูสอนไดประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการ
และเครื่องมือที่ระบุไวใน มคอ.3,4 รวมทั้งทำการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทั้ง 5 ดาน ตามที่ระบุไวใน มคอ. 3,4 
และประเมินผลสรุปรวมตามเกณฑการประเมินและตัดสินผลการเรียน แจงใหผูเรียนทราบโดยออนไลน
ผานระบบและสงเอกสารผลการประเมินไปยังคณะเพื่ออนุมัติเกรดตอไป 
x ǰöĊÖćøðøąđöĉîÖøąïüîÖćø 
           ในการดำเนินการประเมินผลการเรียนรู ในทุกขั ้นตอน อาจารยประจำหลักส ูตร ซึ ่งเปน
ผูรับผิดชอบดำเนินการไดกำกับติดตามอยางตอเนื่องตั้งแตติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3,4 
โดยการทวนสอบการวัดผลสมัฤทธ์ิของผูเรียน ทั้งระหวางภาคและปลายภาค ซึ่งจัดทำโดยอาจารยผูสอนที่
ดำเนินการสอนและหรือสอนรวมกันในแตละรายวิชา และนำสงผลการทวนสอบแกอาจารยประจำ
หลักสูตรเพื่อพิจารณา หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ผูเรียนดำเนินการประเมินผูสอนโดยผานระบบ
ออนไลน หลังจากสอบปลายภาคเรียนผูสอนตรวจสอบผลการประเมินโดยผู เรียนและแจงแกผู เร ียน 
อาจารยประจำหลักสตูรติดตามการวัดและประเมินผลการเรียนรู นำมาเปนสวนหนึ่งในการรายงานผลการ
ดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5,6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน โดยสงออนไลนผานระบบ 
และอาจารยประจำหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน นับแต
วันเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 
x ǰöĊÖćøðøĆïðøčÜ�óĆçîćÖøąïüîÖćøÝćÖñúÖćøðøąđöĉî 
            จากขอมูลการประเมินผูเรียนและรายงานผลการดำเนินงานในระดับตาง  ๆผูเกี่ยวของในระดับคณะ 
หลักสูตร โปรแกรมวิชาและผูสอนไดนำมาศึกษาวิเคราะหเพื่อปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาเดียวกันในปการศึกษาตอไปดังนี้ 
รายวิชา การเตรียมฝกประสบการณทางคณิตศาสตร ควรเนนการลงมือปฏิบัติใหมากขึ ้น เนนการอาน 
output จากโปรแกรมสำเร็จรูป การตรวจสอบขอมูลและเลือกใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับขอมูล เพิ่มเติม
ความรูในดานตาง  ๆที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณ อาทิ งานดานอุตุนิยมวิทยา  
x ǰöĊñúÝćÖÖćøðøĆïðøčÜđĀĘîßĆéđÝîđðŨîøĎðíøøö 
  ไมมี 
x ǰöĊĒîüìćÜðäĉïĆêĉìĊęéĊēé÷öĊĀúĆÖåćîđßĉÜðøąÝĆÖþŤ÷Čî÷ĆîǰĒúąÖøøöÖćøñĎšêøüÝðøąđöĉîÿćöćøëĔĀš
đĀêčñúĂíĉïć÷ÖćøđðŨîĒîüðäĉïĆêĉìĊęéĊĕéšßĆéđÝî 

   ไมมี 
ÿøčðđðŜćĀöć÷ÖćøéĈđîĉîÜćî :  
หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการ
สอนตรงตาม มคอ.1 และ มคอ.2  
đĂÖÿćøĀúĆÖåćîðøąÖĂï : 
5.3.1��ǰĀúĆÖÿĎêøǰüì�ï�ǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤǰǰó�ý����� 
5.3.1��ǰöÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ���� 
5.3.1��ǰöÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ���� 
5.3.1��ǰöÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ���� 

 
����� ÖćøêøüÝÿĂïÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îøĎš×ĂÜîĆÖýċÖþć 
ðøąđéĘîđðŜćĀöć÷ǰ�  
(รายละเอียดประเด็นเปาหมาย) 
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ñúÖćøéĈđîĉîÜćîǰ�  
x ǰöĊøąïïǰöĊÖúĕÖ 
1. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุก

คน เปนคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา และกำหนดวิธีการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 2. หลักสูตรประชุมอาจารยผูสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียน เพื่อพิจารณาผลการเรียนรูของนักศึกษา
และหารือเกี ่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ตามมาตรฐานการเรียนรูในแตละรายวิชา ให
สอดคลองกับ มคอ.3 มคอ.4 และ curriculum mapping  

3. ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาอยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

4. คณะกรรมการทวนสอบแจงผลการทวนสอบใหกับหลักสูตรทราบ เพื่อนําไปใชในการปรบัปรุง 
มคอ.3 และ มคอ.4 ในปการศึกษาถัดไป  

5. หลักสูตรประเมินกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการ 
x ǰöĊÖćøîĈøąïïÖúĕÖĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ�éĈđîĉîÜćî 
1. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุก

คน เปนคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา และกำหนดวิธีการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู ของนักศึกษา โดยมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู สามารถ
ตรวจสอบโดยการดูการกระจายของเกรด และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์รายวิชา สามารถ
ตรวจสอบโดยการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูรายวิชาของนักศึกษา ซึ่งเครื่องมือที่ใชประเมิน
เปนแบบประเมินที่มีประเด็นตามมาตรฐานการเรียนรูที่กำหนดไวใน มคอ.3 แตละรายวิชา  

2. หลักสูตรประชุมอาจารยผูสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียน เพื่อพิจารณาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
พบวาไมมีความผิดปกติในการกระจายของเกรด  

3. หลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูในแตละรายวิชา  
5. คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา รายงานผลการดำเนินการใหหลักสูตรทราบ 

และนํารายงานมาประกอบการปรับปรุงการจัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 ในปการศึกษาถัดไป  
x ǰöĊÖćøðøąđöĉîÖøąïüîÖćø 

   หลักสูตรมีการประชุม เพื่อทบทวนระบบและกลไก  ระบบการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษา ควรมีวิธีการที่หลากหลายในกระบวนการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรยีนรู
ตามมาตรฐานการเรียนรูในแตละรายวิชา เพื่อเปนการยืนยันวาครบทุกดานตามที่กำหนดไวใน 
มคอ.2 ทั้งนี้การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชา ควรมีการพิจารณาจากผลประเมนิการสอน
ของนักศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
x ǰöĊÖćøðøĆïðøčÜ�óĆçîćÖøąïüîÖćøÝćÖñúÖćøðøąđöĉî 
1. หลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบ  
2. หลักสูตรกำหนดวิธีการทวนสอบในแตละรายวิชา เชน แบบประเมินที่ประเมินโดยนักศึกษาการ

สัมภาษณอาจารยผูสอน  
3. หลักสูตรพิจารณารายวิชาอยางนอย รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
4. หลักสูตรดำเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูรายวิชาของนักศึกษา 
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x ǰöĊñúÝćÖÖćøðøĆïðøčÜđĀĘîßĆéđÝîđðŨîøĎðíøøö 
 ไมมี 
x ǰöĊĒîüìćÜðäĉïĆêĉìĊęéĊēé÷öĊĀúĆÖåćîđßĉÜðøąÝĆÖþŤ÷Čî÷ĆîǰĒúąÖøøöÖćøñĎšêøüÝðøąđöĉîÿćöćøëĔĀš
đĀêčñúĂíĉïć÷ÖćøđðŨîĒîüðäĉïĆêĉìĊęéĊĕéšßĆéđÝî 

ไมม ี
ÿøčðđðŜćĀöć÷ÖćøéĈđîĉîÜćî :  
จากการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาของคณะกรรมการทวนสอบผลการ
เรียนรูอาจารยผูสอนมีการดำเนินการประเมินผลการเรียนรูตามที่กำหนดไวใน มคอ.3 ทุกรายวิชา 
 
đĂÖÿćøĀúĆÖåćîðøąÖĂï : 
5.3.2-1 öÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ����ǰ 
5.3.2-2 öÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ����ǰ 
5.3.2-3 öÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ���� 
5.3.2-4 öÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ���� 

 
����� ÖćøÖĈÖĆïÖćøðøąđöĉîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøðøąđöĉîĀúĆÖÿĎêøǰ	öÙĂ��ǰöÙĂ��ǰ
Ēúą öÙĂ��
 
ðøąđéĘîđðŜćĀöć÷ǰ� มคอ.5 และมคอ.7 มีความถูกตองสมบูรณของขอมูลที่รายงานและจัดสงตาม
กำหนด 
ñúÖćøéĈđîĉîÜćîǰ�  
x ǰöĊøąïïǰöĊÖúĕÖ 
1. หลักสูตรประชุมอาจารยผูสอนเพื่อช้ีแจงการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

และจัดสงตามระยะเวลาที่กำหนด 
2. นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา  
3. อาจารยผูสอนประเมินผลการเรียน (เกรด) ทุกรายวิชา และจัดสงใหประธานหลักสูตรพิจารณา

อนุมัต ิ 
4. อาจารยผูสอนจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชา และจัดสงภายในระยะเวลา 30 วัน 
5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความสอดคลองของ มคอ.5 และ 

มคอ.6 กับ มคอ.3 และ มคอ.4  
6. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดทำรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 

วัน  
7. นําผลการดำเนินการของหลักสูตรมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ในปการศึกษาถัดไป 
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x ǰöĊÖćøîĈøąïïÖúĕÖĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ�éĈđîĉîÜćî 
1. หลักสูตรประชุมอาจารยผูสอน เพื่อกําหนดใหช้ีแจงเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดำเนินการ

ของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และกําหนดการจัดสงมายังหลักสูตรหลังปดภาคเรียน 30 
วัน 

2. นักศึกษาประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูของอาจารยผูสอนทุกรายผานระบบการประเมินออนไลนของมหาวิทยาลยั 
และอาจารยผูสอนสามารถดาวนโหลดผลการประเมินไดที่หนาเว็บไซต สำนักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เพื่อนําขอมูลมารายงานในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  

3. อาจารยผูสอนประเมินผลการเรียน (เกรด) ตามวิธีการ เครื่องมือและเกณฑการประเมินที่ระบุ
ใน มคอ.3 และมคอ.4 โดยกรอกผลการเรียนในระบบกรอกผลการเรียนออนไลน จากนั้นจัดสง
ใหประธานหลักสูตรพิจารณาอนุมัติและจัดสงใหกับคณะและ มหาวิทยาลัยตอไป  

4. อาจารยผู สอนจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ดําเนินงานของประสบการณ ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชา และจัดสงใหกับหลักสูตรตาม
กำหนดทั้ง 2 ภาคเรียน  

5. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความสอดคลองระหวาง มคอ.5 
และ มคอ.6 กับ มคอ.3 และ มคอ.4 พบวา ทุกรายวิชามีการประเมินผลตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู  (Curriculum Mapping) ตามที่ระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยกําหนดการสง
รายงานผลการดำเนินการของรายว ิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเน ินงานของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)  

6. หลักสูตรไดดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และนําผลการ
ทบทวนการดําเนินงานมาวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใชในปการศึกษาถัดไป 

x ǰöĊÖćøðøąđöĉîÖøąïüîÖćø 
หลักสูตรไดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนกระบวนการกำกับ การประเมิน

การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ไดขอสรุปในการดําเนินงานการรายง านผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ควรมีการกำกับกับติดตามการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้เพื่อ
ความสะดวกและการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ 
x ǰöĊÖćøðøĆïðøčÜ�óĆçîćÖøąïüîÖćøÝćÖñúÖćøðøąđöĉî 

     หลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไกการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามไตรมาสของปการศึกษา 2564  
x  öĊñúÝćÖÖćøðøĆïðøčÜđĀĘîßĆéđÝîđðŨîøĎðíøøö 

     การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา ทุก
รายวิชามีการประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    สวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา อาจารยผูสอนมีการดำเนนิการ
ประเมินผลการเรียนรูตามที่กำหนดไวใน มคอ.3 ทุกรายวิชา และการกำกับการประเมินการจดัการ
เรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) มีความถูกตองสมบูรณของขอมูล
ที่รายงานและจัดสงตามระยะเวลาที่กำหนด 
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x  öĊĒîüìćÜðäĉïĆêĉìĊęéĊēé÷öĊĀúĆÖåćîđßĉÜðøąÝĆÖþŤ÷Čî÷ĆîǰĒúąÖøøöÖćøñĎšêøüÝðøąđöĉîÿćöćøëĔĀš
đĀêčñúĂíĉïć÷ÖćøđðŨîĒîüðäĉïĆêĉìĊęéĊĕéšßĆéđÝî 

 ไมมี 
ÿøčðđðŜćĀöć÷ÖćøéĈđîĉîÜćî :  
        อาจารยผู สอนไดจัดสงมคอ.5 และ มคอ.6 มาตามระยะเวลาที ่กำหนด เมื ่อพิจารณา
เปรียบเทียบความสอดคลองระหวาง มคอ.5 และ มคอ.6 กับ มคอ.3 และ มคอ.4 พบวา ทุก
รายวิชามีความถูกตองสมบูรณของขอมูลที่รายงาน และหลักสูตรไดดำเนินการจัดทำ มคอ.7 ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
đĂÖÿćøĀúĆÖåćîðøąÖĂï : 
5.3.3-1 öÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ����ǰ 
5.3.3-2 öÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ����ǰ 
5.3.3-3 öÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ���� 
5.3.3-4 öÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ���� 
5.3.3-5 öÙĂ��ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ���� 

 
ÖćøðøąđöĉîêîđĂÜÝćÖñúÖćøéĈđîĉîÜćî 

êĆüïŠÜßĊĚ 
đðŜćĀöć÷ 
ðŘǰ256� 

ñúÖćøéĈđîĉîÜćî Öćøïøøúč
đðŜćĀöć÷ ðŘǰ���� ðŘǰ���� 

5.3 การประเมินผูเรียน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรล ุ
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êĆüïŠÜßĊĚìĊęǰ���ǰǰñúÖćøéĈđîĉîÜćîĀúĆÖÿĎêøêćöÖøĂïöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćĒĀŠÜßćêĉ 
ßîĉé×ĂÜêĆüïŠÜßĊĚ  ñúúĆóíŤǰ(O) 
ñĎšÖĈÖĆïéĎĒúêĆüïŠÜßĊĚǰ: อาจารย ดร.ศิรฉัตร ทิพยศร ี  ēìøýĆóìŤǰ : 0-7426-0260 ตอ 1552 
ñĎšÝĆéđÖĘï×šĂöĎúǰǰǰǰǰǰǰ: อาจารยมาศภินันท พันธพิพัฒไพบลูย ēìøýĆóìŤ  : 0-7426-0260 ตอ 1552 
    อาจารยปยธิดา บุญสนอง  ēìøýĆóìŤ  : 0-7426-0260 ตอ 1552 
ÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎú : ðŘÖćøýċÖþćǰ���� 
ñúÖćøéĈđîĉîÜćîǰ 

ñúÖćøéĈđîĉîÖćø 

éĆßîĊêĆüïŠÜßĊĚ ñúÖćøéĈđîĉîÖćø đðŨîĕð
êćö
đÖèæŤ 

ĕöŠđðŨîĕð
êćö
đÖèæŤ 

; � ( 1 )  อ า จ า ร ย  ป ร ะ จ ำ
ห ล ั ก ส ู ต ร / อ า จ า ร ย
ผู ร ับผิดชอบหลักสูตรอยาง
นอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

  1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน 
2. มีการจัดประชุม 3 ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 จำนวนอาจารยเขารวม 5 คน คิด
เปนรอยละ 100 ประชุมเพื ่อวางแผนการ
บริหารและพัฒนาอาจารย วางแผนการรับ
นักศึกษาประชุมการจัดทำและติดตาม การ
จัดทำ มคอ.3, 4 

 - ครั้งที่ 2 จำนวนอาจารยเขารวม 5 คน คิด
เปนรอยละ100 ประชุมเพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงานการรับนักศึกษา 

 - ครั้งที่ 3 จำนวนอาจารยเขารวม 5 คน คิด
เปนร อยละ100 ประชุมเพื ่อประชุมการ
จัดทำและติดตาม การจัดทำ มคอ.5, 6 และ
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิกระบวนการเรียนรู 

   วางแผนการเตรียมความพรอมแกนักศึกษา 
   ประชุมการจัดทำและติดตาม การจัดทำ   
   มคอ.7 ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

đĂÖÿćøĀúĆÖåćî
ðøąÖĂï 
 

5.4.1-1ǰøć÷ßČęĂĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêø 
 

; � (2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 2 ทีส่อดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติหรอืมาตรฐาน

หลักส ูตรคณิตศาสตรมีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณว ุฒ ิแห งชาต ิ  หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
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ñúÖćøéĈđîĉîÖćø 

éĆßîĊêĆüïŠÜßĊĚ ñúÖćøéĈđîĉîÖćø đðŨîĕð
êćö
đÖèæŤ 

ĕöŠđðŨîĕð
êćö
đÖèæŤ 

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถามี) 

đĂÖÿćøĀúĆÖåćî
ðøąÖĂï 

�������ǰöÙĂ��ǰøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜĀúĆÖÿĎêø 
�������ǰÖøĂïöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćĒĀŠÜßćêĉ 

; � ( 3 )  ม ี ร ายละ เอ ี ยดของ
รายวิชาและรายละเอียด
ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยาง
นอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

øć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜøć÷üĉßćǰ	öÙĂ��
 
1. รายวิชาที ่เป ดสอนในภาคเร ียนที ่ 1 ป
การศึกษา 2564 มีจำนวน 7 รายวิชา และ ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 มี 8 รายวิชา  
2. รายวิชาที่สง มคอ.3 กอนเปดภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2564 มีจำนวน 7 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 มี จำนวน 8
รายวิชา 
øć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜðøąÿïÖćøèŤõćÙÿîćöǰ
	öÙĂ��ǰëšćöĊ
  
ǰǰǰǰǰไมมี 

đĂÖÿćøĀúĆÖåćî
ðøąÖĂï 

5�4�3��ǰมคอ.3 ภาคการศึกษา 1/2564 , มคอ.3 ภาคการศึกษา 2/2564 
5�4�3��ǰมคอ.4 ภาคเรียนที่ 2/64 

; � (4) จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม 
(ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลงั
สิ้นสดุภาคการศึกษาทีเ่ปด
สอนใหครบทกุรายวิชา 
 

øć÷ÜćîñúÖćøéĈđîĉîÖćø×ĂÜøć÷üĉßćǰ	öÙĂ�
�
 
1. ผลการดำเนินการของรายวิชาในภาคเรียนที่ 
1 ปการศึกษา 2564 มี จำนวน 7 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 มี จำนวน 8 
รายวิชา 
2. ผลการดำเนินการของรายวิชาǰที่สง มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 มีจำนวน 
7 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 
มี จำนวน 8 รายวิชา  
øć÷ÜćîñúÖćøéĈđîĉîÖćø×ĂÜðøąÿïÖćøèŤ
õćÙÿîćöǰ	öÙĂ��ǰëšćöĊ
 
   ไมมี 
 

đĂÖÿćøĀúĆÖåćî
ðøąÖĂï 

5�4�4��ǰมคอ.5 ภาคเรียนที่ 1/64 
5�4�4��ǰมคอ.6 ภาคเรียนที่ 2/64 
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ñúÖćøéĈđîĉîÖćø 

éĆßîĊêĆüïŠÜßĊĚ ñúÖćøéĈđîĉîÖćø đðŨîĕð
êćö
đÖèæŤ 

ĕöŠđðŨîĕð
êćö
đÖèæŤ 

;  (5) จ ัดทำรายงานผลการ
ดำเน ินการของหลักส ูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังจากสิ้นปการศึกษา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปการศึกษา 
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;  ( 6 )  ม ี ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษา
ต า ม ม า ต ร ฐ า นผ ล ก า ร
เรียนรูที่กำหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถามี) อยาง
น  อ ย ร  อ ยล ะ  2 5  ข อ ง
รายวิชาที่เปดสอนในแตละ
ปการศึกษา 

6.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน 
ประชุมรวมกันเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเร ียนรู  ที่
กำหนดใน มคอ.3, 4 
6.2 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรู ภาคเรียนที่ 1/2564 
จำนวน 7 รายวิชา จาก 7 รายวิชา คิดเปน
รอยละ 100  
ทวนสอบผลส ัมฤทธิ ์ของน ักศ ึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู 2/2564 จำนวน 8
รายวิชา จาก 8 รายวิชา คิดเปนรอยละ 100 
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�������ǰøć÷ÜćîÝĈîüîĒúąøć÷ßČęĂøć÷üĉßćìĊęöĊÖćøìüîÿĂïñúÿĆöùìíĉĝ
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;  (7) มีการพฒันา/ปรับปรงุ
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการ
ดำเนินงานทีร่ายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว 

7.1 จ ัดอ ุปกรณ   ให  เพ ียงพอ แต ด  วย
สถานการณ ที ่ต องเรียนออนไลน จ ึงไม
สามารถใชอุปกรณตาง ๆ ไดเต็มศักยภาพ 
7.2 ใหความรูในการสืบคนงานวิจัย และการ
พิมพเอกสารทางคณิตศาสตรมากขึ ้น เปน
ผลใหมีการนำเสนอบทความทางวิชาการใน
งานประชุมวิชาการเพิ่มข้ึน 
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5�4�7��ǰโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพิมพเอกสารทางวิชาการโดยใช
โปรแกรม LaTex 

� � (8 )  อาจารย  ใหม ท ุกคน 
ไดร ับการปฐมนิเทศหรือ

8.1 ไมมีอาจารยใหม 
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คำแนะนำดานการจัดการ
เรียนการสอน 
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; � (9)  อาจารยประจำหลักสูตร/
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคนไดร ับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

9.1 มีอาจารยประจำทั้งสิ้น 5 คน 
1. นางสาวภัทราวรรณ เพชรแกว 
 ไดรับการพัฒนาเรื่อง  
- เขารวมอบรมออนไลน “จัดสอบออนไลน
อยางไรให win – win” วันที่ 17 กันยายน 
2564                                                 
- เขารวมงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการจ ัดทำหล ักส ูตร Sandbox สำหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 24 กุมภาพันธ 
2565 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง 
การจัดทำ ก.พ.อ. 03 และหลักฐานที่ใชใน
การประเมินการสอนแบบที่ 1 และแบบที่ 2 
เพื่อใชขอตำแหนงทางวิชาการ  วันที่ 2 
ธันวาคม 2564   
- เขารวมประชุมมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 
2564 Thailand Research Expo 2021  
วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564                                                       
- เขารวมกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง
เข็มทิศในการคิดคอนเทนตงานวิจัย 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564  
- เขารวมกจิกรรม “เสวนาสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” เพื่อสรางเสริม
ความเขาใจเรือ่ง พ.ร.บ.สงเสริมวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเตรียมตัว
สำหรับยื่นขอใบประกอบวิชาชีพสาขาคุม
สาขาตาง ๆ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 
- เขารวมอบรมโครงการ Teaching and 
Learning สำหรบัอาจารยผูสอนและครู
โรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 14 ตุลาคม 2564  
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- เข าร วมอบรม โครงการองค การแหง
ความสุข (Happy Workplace) “เพราะเรา
หวงใยคุณ” วันที่ 1 ธันวาคม 2564  
- เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
เตรียมผลงานเพื่อเขาสูตำแหนงวิชาการตาม
เกณฑใหม วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 
2. นางสาวศรัณยา  เฮงสวัสดิ์ 
    ไดรับการพัฒนาเรื่อง  
- เขารวมอบรมออนไลน “จัดสอบออนไลน
อยางไรให win – win” วันที่ 17 กันยายน 
2564                                                 
- เขารวมงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการจ ัดทำหล ักส ูตร Sandbox สำหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 24 กุมภาพันธ 
2565 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง 
การจัดทำ ก.พ.อ. 03 และหลักฐานที่ใชใน
การประเมินการสอนแบบที่ 1 และแบบที่ 2 
เพื่อใชขอตำแหนงทางวิชาการ  วันที่ 2 
ธันวาคม 2564   
- เขารวมประชุมมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 
2564 Thailand Research Expo 2021  
วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564                                                       
- เขารวมกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง
เข็มทิศในการคิดคอนเทนตงานวิจัย 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564  
- เขารวมอบรมโครงการ Teaching and 
Learning สำหรบัอาจารยผูสอนและครู
โรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 14 ตุลาคม 2564  
- เข าร วมอบรม โครงการองค การแหง
ความสุข (Happy Workplace) “เพราะเรา
หวงใยคุณ” วันที่ 1 ธันวาคม 2564  
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- เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
เตรียมผลงานเพื่อเขาสูตำแหนงวิชาการตาม
เกณฑใหม วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 
- เขาร วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการ การ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
รูปแบบวิชาสอน (CWIE ระดับรายวิชา) 
วันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565 
3. นางสาวศิรฉัตร  ทิพยศรี 
ไดรับการพัฒนาเรื่อง  
- เขารวมอบรมออนไลน “จัดสอบออนไลน
อยางไรให win – win” วันที่ 17 กันยายน 
2564                                                 
- เขารวมงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการจ ัดทำหล ักส ูตร Sandbox สำหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 24 กุมภาพันธ 
2565 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง 
การจัดทำ ก.พ.อ. 03 และหลักฐานที่ใชใน
การประเมินการสอนแบบที่ 1 และแบบที่ 2 
เพื่อใชขอตำแหนงทางวิชาการ  วันที่ 2 
ธันวาคม 2564   
- เขารวมประชุมมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 
2564 Thailand Research Expo 2021  
วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564                                                       
- เขารวมกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง
เข็มทิศในการคิดคอนเทนตงานวิจัย 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564  
- เขารวมอบรมโครงการ Teaching and 
Learning สำหรบัอาจารยผูสอนและครู
โรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 14 ตุลาคม 2564  
- เข าร วมอบรม โครงการองค การแหง
ความสุข (Happy Workplace) “เพราะเรา
หวงใยคุณ” วันที่ 1 ธันวาคม 2564  
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- เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
เตรียมผลงานเพื่อเขาสูตำแหนงวิชาการตาม
เกณฑใหม วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 
- เขาร วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการ การ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
รูปแบบวิชาสอน (CWIE ระดับรายวิชา) 
วันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565 
4.  นายอดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหนอง 
ไดรับการพัฒนาเรื่อง  
- เขารวมงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการจ ัดทำหล ักส ูตร Sandbox สำหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 24 กุมภาพันธ 
2565 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง 
การจัดทำ ก.พ.อ. 03 และหลักฐานที่ใชใน
การประเมินการสอนแบบที่ 1 และแบบที่ 2 
เพื่อใชขอตำแหนงทางวิชาการ  วันที่ 2 
ธันวาคม 2564   
- เขารวมประชุมมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 
2564 Thailand Research Expo 2021  
วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564                                                       
- เขารวมกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง
เข็มทิศในการคิดคอนเทนตงานวิจัย 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564  
- เขารวมอบรมโครงการ Teaching and 
Learning สำหรบัอาจารยผูสอนและครู
โรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 14 ตุลาคม 2564  
- เข าร วมอบรม โครงการองค การแหง
ความสุข (Happy Workplace) “เพราะเรา
หวงใยคุณ” วันที่ 1 ธันวาคม 2564  
5.  นายสานิตย  ฤทธิเดช 
ไดรับการพัฒนาเรื่อง  
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- เขารวมอบรมออนไลน “จัดสอบออนไลน
อยางไรให win – win” วันที่ 17 กันยายน 
2564                                                 
- เขารวมงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการจ ัดทำหล ักส ูตร Sandbox สำหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 24 กุมภาพันธ 
2565 
- เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง 
การจัดทำ ก.พ.อ. 03 และหลักฐานที่ใชใน
การประเมินการสอนแบบที่ 1 และแบบที่ 2 
เพื่อใชขอตำแหนงทางวิชาการ  วันที่ 2 
ธันวาคม 2564   
- เขารวมกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง
เข็มทิศในการคิดคอนเทนตงานวิจัย 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564  
- เขารวมอบรมโครงการ Teaching and 
Learning สำหรบัอาจารยผูสอนและครู
โรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 14 ตุลาคม 2564  
- เข าร วมอบรม โครงการองค การแหง
ความสุข (Happy Workplace) “เพราะเรา
หวงใยคุณ” วันที่ 1 ธันวาคม 2564  
- เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
เตรียมผลงานเพื่อเขาสูตำแหนงวิชาการตาม
เกณฑใหม วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 
- เขาร วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการ การ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
รูปแบบวิชาสอน (CWIE ระดับรายวิชา) 
วันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565 
9.2 ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 5 คน 
9.3 คิดเปนรอยละ 100 
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ĀøČĂüĉßćßĊó×ĂÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĒêŠúąÙîĒêŠúąĀúĆÖÿĎêø 
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ñúÖćøéĈđîĉîÖćø 

éĆßîĊêĆüïŠÜßĊĚ ñúÖćøéĈđîĉîÖćø đðŨîĕð
êćö
đÖèæŤ 

ĕöŠđðŨîĕð
êćö
đÖèæŤ 

� � ( 1 0 )  จ ำนวนบ ุ คลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ าม ี )  ได ร ับการพ ัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

10.1 ไมมีบุคลากรสายสนับสนุน 
 

đĂÖÿćøĀúĆÖåćî
ðøąÖĂï 

 

; � (11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปส ุดทาย/ 
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

11.1 มี/ไมมีนักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหม  
- จำนวนนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม 

39 คน 
- จำนวนผูตอบแบบสอบถาม 38 คน 
- รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 97.44 
- ระดับความพึงพอใจ 4.80 

หมายเหตุ**กรณีหลักสูตรใหมที ่ยังไมมี
บัณฑิตไมตองประเมินประเด็นนี้แตหากเปน
หลักสูตรปรับปรุงตองประเมินประเด็นนี้
ดวย 

đĂÖÿćøĀúĆÖåćî
ðøąÖĂï 

5�4�11��ǰรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
หลักสูตร 

; � (12) ระดับความพึงพอใจของ
ผู ใชบัณฑิตที ่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

12.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี
ตอบัณฑิตใหม เปนไปตามเกณฑ (เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.51  ) ไดคะแนน 4.60 
 

đĂÖÿćøĀúĆÖåćî
ðøąÖĂï 

5�4�12��ǰคะแนนความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 
 

 

 

üĉíĊÖćøÙĈîüè 
(1) จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ดำเนินการไดจริง 
      1� 
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(2) จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ตองดำเนินการในป
การศึกษา 2564 

      1� 

(3) รอยละของผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ีการดำเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100 

øšĂ÷úą 100 

 
ñúÖćøðøąđöĉîêćöđÖèæŤêĆüïŠÜßĊĚìĊęǰ5.4  

  ดำเนินงานนอยกวารอยละ 80    =  0  คะแนน    
  ดำเนินงานรอยละ 80               =  3.50  คะแนน 
  ดำเนินงานนอยกวารอยละ 80.01-89.99  =  4  คะแนน  
  ดำเนินงานรอยละ 90.00-94.99   =  4.50  คะแนน 
  ดำเนินงานนอยกวารอยละ 95.00-99.99  = 4.75  คะแนน  
; ดำเนินงานรอยละ 100    =  5.00  คะแนน 

* โดยดูจากจำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ขอ (2) ไดจาก มคอ.2 หมวด 7  
ขอ 7  
ÖćøðøąđöĉîêîđĂÜÝćÖñúÖćøéĈđîĉîÜćî 

êĆüïŠÜßĊĚ 
đðŜćĀöć÷ 
ðŘǰ256� 

ñúÖćøéĈđîĉîÜćî Öćøïøøúč
đðŜćĀöć÷ ðŘǰ���� ðŘǰ���� 

5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตาม
กรอบ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

 
บรรล ุ
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ĀöüéìĊęǰ�ǰǰÖćøïøĉĀćøĀúĆÖÿĎêø 

ðŦâĀćĔîÖćøïøĉĀćøĀúĆÖÿĎêø 
ñúÖøąìï×ĂÜðŦâĀćêŠĂ

ÿĆöùìíĉñúêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜ
ĀúĆÖÿĎêø 

ĒîüìćÜÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąĒÖšĕ×
ðŦâĀćĔîĂîćÙê 

ไมมี    
 
ĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰ�ǰÿĉęÜÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îøĎš 

ในการดำเนินการบริหารหลักสูตรจะตองมีปจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูซึ่งประกอบดวยความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความ
พรอมดานการใหบริการเชน หองเรียนหองปฏิบัติการ หองทำวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด 
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร Wifi และอื่น ๆ  รวมทั้งการบำรุงรักษาทีส่งเสริมสนับสนุนให
นักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรยีนรูที่กำหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณาไดจากตัวบงช้ีตอไปนี้ 

 

êĆüïŠÜßĊĚìĊęǰ���ǰǰǰǰǰǰǰ ÿĉęÜÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îøĎšǰ 
ßîĉé×ĂÜêĆüïŠÜßĊĚ  ÖøąïüîÖćø (P) 
ñĎšÖĈÖĆïéĎĒúêĆüïŠÜßĊĚǰ: อาจารย ดร.ภัทราวรรณ สงิควานนท ēìøýĆóìŤǰ :074-260260 ตอ 1552 
ñĎšÝĆéđÖĘï×šĂöĎúǰ:   อาจารยธีรพล บัวทอง  ēìøýĆóìŤ  : 074-260260 ตอ 1552 
ÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎú :      ðŘÖćøýċÖþćǰ256� 
ñúÖćøéĈđîĉîÜćî 
 อธิบายระบบและกลไกการดำเนินงาน กระบวนการ ข้ันตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได
ดำเนินการในปจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏ 
 
����1ǰøąïïÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜõćÙüĉßć�Ùèą�ÿëćïĆîēé÷öĊÿŠüîøŠüö×ĂÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĈĀúĆÖÿĎêøđóČęĂĔĀš
öĊÿĉęÜÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îøĎš 
ðøąđéĘîđðŜćĀöć÷ǰ�  

1. นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรไดใชเครื่องมือ/อุปกรณ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย เพียงพอใน
ทุกรายวิชา 

2. นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรไดเรียนในหองเรียน/สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียน 
3. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไม

นอยกวา 3.50 
ñúÖćøéĈđîĉîÜćîǰ�  
x ǰöĊøąïïǰöĊÖúĕÖ 

หลักสูตรมีการประชุมวางแผนเพื่อเขาไปมีสวนรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที ่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับ
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นักศึกษาและอาจารย โดยหลักสูตร ไดสงตัวแทนเขารวมเปนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้    

1)  เขารวมเปนคณะกรรมการบริหารของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีหนาที่ใน
การบริหาร วางแผน และจัดการกิจกรรมตาง ๆ  ภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง
การจัดการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2)  เขารวมเปนกรรมการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ 2564 ของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3)  เขารวมเปนคณะกรรมการฝายอาคารและสถานที่ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพื่อทำหนาที่กำกับ ดูแล ออกกฎระเบียบ ขอบังคับ เพื่อควบคุมการใชครุภัณฑใหเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับที่ไดวางไว    

4)  เข าร วมเป นคณะทำงานโครงการสำน ักงานส ีเข ียว ( Green office)  ของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนำแนวนโยบายสำนักงานสีเขียวมาปรับใชกับหลักสูตร 

นอกจากนี้หลักสูตรไดเล็งเห็นความสำคัญของอาจารยประจำหลักสูตรในการเขามามีสวน
รวมเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ตรงตามความตองการทั้งของอาจารยและนักศึกษา โดยมี
นโยบายใหอาจารยประจำหลักสูตรสามารถแสดงความประสงควัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการ
เรียนการสอน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นมายังหลักสูตรไดอยางเต็มที่ 
x ǰöĊÖćøîĈøąïïÖúĕÖĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ�éĈđîĉîÜćî 
หลักสูตรไดดำเนินการตามแผนที่ไดวางไว โดยการสงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และตัวแทนอาจารย
ประจำหลักสูตรเขาไปมีสวนรวมในโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 

o อาจารยมาศภินันท พันธพิพัฒไพบูลย เปนตัวแทนอาจารยประจำหลักสูตร ที่ไดรับการ
แตงตั้งใหเปนกรรมการฝายอาคารและสถานที่  

o อาจารยสานิตย ฤทธิเดช อาจารย ธีรพล บัวทอง และ อาจารย ดร.ศิรฉัตร ทิพยศรี เปน
ตัวแทนอาจารยประจำหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการฝายตรวจรับพัสดุ  

o มีการแตงตั้งอาจารยสานิตย ฤทธิเดช อาจารย ธีรพล บัวทอง และ อาจารยจิราภรณ 
กวดขันเปนกรรมการตรวจสอบพัสดุ  
  นอกจากนี้หลักสูตรไดสงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและตัวแทนอาจารยประจำหลักสูตรเขา
รวมเปนสวนหนึ่งในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจดัหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาโดยตลอด และหลักสูตรได
เปดใหอาจารยประจำหลักสูตรแจงความประสงควัสดุ อุปกรณ ตลอดทั้งป  
x ǰöĊÖćøðøąđöĉîÖøąïüîÖćø 

หลักสูตรไดเปดใหอาจารยไดประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูผาน
ระบบ โดยรวมกับสำนักประกันคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีคะแนนเต็ม 5 
ในแตละดาน ดังรายละเอียด 

ÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêø ĂćÝćø÷Ť 
ÙŠćđÞúĊę÷ ñúÖćøðøąđöĉî 

éšćîÿČęĂ�đĂÖÿćøĒúąĂčðÖøèŤÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî   
1. อุปกรณ/สื่อการเรียนการสอนมีจำนวนหรือความเพียงพอกับ
จำนวนผูเรียน 

5.00 มากทีสุ่ด 

2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ/สื่อการเรียนการสอนพรอมใชงาน 5.00 มากทีสุ่ด 
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3. สื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอนมีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

5.00 มากทีสุ่ด 

õćóøüöéšćîÿČęĂ�đĂÖÿćøĒúąĂčðÖøèŤÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî ���� öćÖìĊęÿčé 
éšćîÖćøïøĉÖćø×ĂÜÿĈîĆÖü ĉì÷ïø ĉÖćøĄǰ	Āš ĂÜÿö čé, ýĎî÷Ť
ÙĂöóĉüđêĂøŤ, ýĎî÷Ťõćþć
 

  

1. ดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ 5.00 มากทีสุ่ด 
2. ดานบุคลากรเจาหนาที่ผูใหบริการ 5.00 มากทีสุ่ด 
3. ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 5.00 มากทีสุ่ด 
4. ดานระยะเวลาของการใหบริการ 5.00 มากทีสุ่ด 
5. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการใหบริการ 5.00 มากทีสุ่ด 
6. มีความพรอมทางดานแหลงเรียนรูที่เขาถึงไดงาย และทันสมัยใน
การใหบริการ 

5.00 มากทีสุ่ด 

õćóøüöéšćîÖćøïøĉÖćø×ĂÜÿĈîĆÖüĉì÷ïøĉÖćøĄǰ	ĀšĂÜÿöčé, ýĎî÷Ť
ÙĂöóĉüđêĂøŤ, ýĎî÷Ťõćþć
 

���� öćÖìĊęÿčé 

õćóøüöìĆĚÜĀöéǰ ���� öćÖìĊęÿčé 
 
x ǰöĊÖćøðøĆïðøčÜ�óĆçîćÖøąïüîÖćøÝćÖñúÖćøðøąđöĉî 

จากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยในป 2563 เมื่อ
เทียบกับป 2562 จะมีคะแนนลดลง จากคะแนน 4.51 ลดลงเปน 4.14 เนื่องมาจากสถานการณโควิด 19 
ซึ่งอาจทำใหการติดตอประสานงานระหวางหลักสตูร อาจารย และคณะ รวมทั้งการประสานงานกับหนอย
งานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเกิดความไมคลองตัวในชวงที่มีการ Work From Home ในชวงแรก แตตอมา
หลักสูตรไดแกไขขอบกพรองที่เกิดข้ึนจนสามารถดำเนินการในการประสานงานตาง ๆ ไดอยางปกติ ทั้งนี้
โดยหลักสูตรไดประสานไปยังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหลักสูตรไดรับความอนุเคราะห
อุปกรณที่จำเปนทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนและอุปกรณที่อาจารยตองใชในการตดิตอประสานงาน 
ซึ่งประกอบดวยชุดหูฟง ไมโครโฟน เปนตน  ซึ่งสงผลใหในป 2564 มีคะแนนการประเมิน 5.00 อยูใน
ระดับมากที่สุด 
ความพึง
พอใจ 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 
คาเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
คาเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
คาเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
คาเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
นักศึกษา 4.41 มาก 3.96 มาก 4.27 มาก 4.24 มาก 
อาจารย 4.60 มาก

ที่สุด 
4.51 มาก

ที่สุด 
4.14 มาก 5.00 มาก

ที่สุด 
 
x ǰöĊñúÝćÖÖćøðøĆïðøčÜđĀĘîßĆéđÝîđðŨîøĎðíøøö 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูพบวาอาจารยมีความพึงพอใจในป 2563 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 อยูในระดับมากซึ่งลดลงจากป 2561 และป 2562 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจาก
ปญหาจากสถานการณโควิด 19 แตอยางไรก็ตาม ในป 2564 ทางสาขาวิชาไดมีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู
เพิ่มข้ึน ทำใหมีคะแนนเฉลีย 5.00 อยูในระดับมากที่สุด  
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 öĊĒîüìćÜðäĉïĆêĉìĊęéĊēé÷öĊĀúĆÖåćîđßĉÜðøąÝĆÖþŤ÷Čî÷ĆîǰĒúąÖøøöÖćøñĎšêøüÝðøąđöĉîÿćöćøë
ĔĀšđĀêčñúĂíĉïć÷ÖćøđðŨîĒîüðäĉïĆêĉìĊęéĊĕéšßĆéđÝî 
                  ไมมี 
ÿøčðđðŜćĀöć÷ÖćøéĈđîĉîÜćîǰ�ǰ 

จากระบบการดำเนินงานของหลักสูตรโดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ทำใหนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรไดใชเครื่องมือ/อุปกรณ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย 
เพียงพอในทุกรายวิชา อาจารยและนักศึกษามีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำกิจกรรมการเรียนการสอน 
และการทำงานวิจัย ทำใหหลักสูตรมีคะแนนการประเมินจากอาจารยอยูในระดับมากที่สุด และคะแนนการ
ประเมินของนักศึกษาเพิ่มข้ึนอยูในระดับมาก และมีผลการประเมินความพึงพอใจตอสิง่สนับสนุนการเรียนรู
ทั้งอาจารยและนักศึกษาเกินคาเปาหมายที่วางไว 
đĂÖÿćøĀúĆÖåćîðøąÖĂïǰ� 
6�1�1��ǰøć÷ÜćîÿøčðñúÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜîĆÖýċÖþćêŠĂÿĉęÜÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îøĎšêŠćÜǰė 
6�1�1�2ǰøć÷ÜćîÿøčðñúÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĂćÝćø÷ŤêŠĂÿĉęÜÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îøĎšêŠćÜǰė 
6�1�1�3 ÙĈÿĆęÜĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïóĆÿéčǰðøąÝĈðŘÜïðøąöćèǰ���� 
�����ǰÝĈîüîÿĉęÜÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îøĎšìĊęđóĊ÷ÜóĂĒúąđĀöćąÿöêŠĂÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰ 
ðøąđéĘîđðŜćĀöć÷ǰ�  

1. นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรไดใชเครื่องมือ/อุปกรณ ที่มีคุณภาพ เพียงพอในทุก
รายวิชา 

2. อาจารยประจำหลักสูตรมีเครื่องมือ/อุปกรณ ที่ใชในการเรียนการสอน การทำวิจัยที่
เพียงพอ  

3. ความพึงพอใจของอาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูไมนอยกวา 3.50 
ñúÖćøéĈđîĉîÜćîǰ�  
x ǰöĊøąïïǰöĊÖúĕÖ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่จัดทำแผนเพื่อจัดหาสื่อวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณตาง ๆ  
เพื่ออำนวยความสะดวกตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสตูร และพัฒนาหองปฏิบัติการของหลกัสูตร
และ/หรือหองปฏิบัติการรวมของคณะ รวมทั้งหองปฏิบัติการของศูนยคอมพิวเตอรใหไดมาตรฐานและ
พรอมใชงาน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมรวมกับอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อใหไดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูที่มีความเหมาะสมตอการเรียนการสอน และการทำวิจัย เพื่อนำขอสรุปที่ได มา
วางแผนบริหารจัดการของหลักสูตรใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ดังนี้  
  1)  การเตรียมความพรอมของหองเรยีนใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรยีนรู  ทั้งใน
ดานแสงสวาง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
  2)  การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ
ทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสยีง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอี้ ในหองเรียนใหพรอมสำหรบั
ใชงานรวมทั้งเครือขายไรสายในการเช่ือมตอ 
  3) การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตำรา และสื่ออิเลคทรอนิกสในสำนักวิทยบริการ 
หองสมุดของมหาวิทยาลัย หองสมุดของคณะวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
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  4)  วางแผนเตรียมความพรอมโดยการวางแผนจัดสรรงบประมาณสำหรับเทคโนโลยีที ่จะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อใชในการเรียนการสอน การทำโครงงานนักศึกษา และการทำงานวิจัยของ
อาจารย  

หลักสูตรมีการประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับสิ่งสนับสนุนเรียนรู โดยมีนโยบายในการ
จัดซื้อแบบรายไตรมาศสอดคลองกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
x ǰöĊÖćøîĈøąïïÖúĕÖĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ�éĈđîĉîÜćî 

หลักสูตรไดขอความรวมมือจากอาจารยประจำหลักสูตรและเจาหนาที ่หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ชวยตรวจสอบความพรอมของวัสดุ อุปกรณ ประจำหองปฏิบัติการ และหองเรียนในทุกภาค
การศึกษา เพื่อแจงปญหาตอหลักสูตรและเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการซอมบำรุง วางแผนการซื้อ
อุปกรณเพื ่อทดแทนอุปกรณที ่ชำรุด รวมทั้งวางแผนการจัดซื ้ออุปกรณใหมที ่ทันสมัยเพิ ่มเติมใน
ปงบประมาณปถัดไป โดยหลักสูตรไดแตงตั้ง อาจารยจิราภรณ กวดขัน เปนกรรมการฝายอาคารสถานที่ 
ทำหนาที่กำกับดูแล และประสานกับเจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเจาหนาที่ศูนย
คอมพิวเตอร เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกดานการเรียนการสอน โดยไดดำเนินการในดานตาง ๆ  ดังนี้ 

1. ดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน 
หลักสูตรไดจัดสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนทุกหองเรียน เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายทึบแสง จอ
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและเพียงพอทุก
หองเรียน หากพบการชำรุดของอุปกรณอาจารยผูสอน และเจาหนาที่สามารถแจงหลกัสตูรเพื่อดำเนินการ
ซอมแซม ในระหวางรอซอมแซมหลักสูตรไดยืมอุปกรณจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือศูนย
คอมพิวเตอร เพื่อมาทดแทนอุปกรณที่รอซอม เพื่อทำใหการเรียนการสอนสามารถดำเนินตอไปได 
ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ โดย โดยหลักสูตร
ไดเปดใหอาจารยประจำหลักสูตรแจงความจำนงความตองการเกี่ยวกับสื่อ วัสดุ อุปกรณสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่ตองการใชงาน ซึ่งฝายวัสดุ ครุภัณฑของหลักสูตรจะดำเนินการรวบรวมและประสานไปยัง
คณะเพื่อดำเนินการสั่งซื้อ  
  ในแตละรายวิชาของหลักสูตรอาจารยผูสอนมีการจัดทำเอกสารประกอบการสอน ตำรา หนังสือ 
มีการแนะนำหนังสือที่เกี่ยวของในรายวิชา และในแตละรายวิชามีการใช Google Classroom เพื่อเพิ่ม
ชองทางการเรียนการสอนและรองรับการเรียนการสอนออนไลน 

2. ดานการบริการของหองสมุด 
หลักสูตรไดติดตามขอมูลขาวสารตาง ๆ  จากเว็บไซตสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (http://arit.skru.ac.th/) ในการใหบริการตาง ๆ  เชน การคัดเลือกหนังสือใหม หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส การใหบริการฐานขอมูลออนไลน การใหบริการหองสืบคนที่เปนสัดสวน การใหบริการ
หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรนอกเวลาเรียน เปนตน เพื่อแจงใหนักศึกษาและอาจารยประจำหลกัสูตรทราบ
เพื่อเปนประโยชนในการเรียนการสอน และการทำงานวิจัย 
  นอกจากศูนยคอมพิวเตอรจะใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับนักศึกษาและอาจารย ยัง
มีการใหโควตาการพิมพเอกสารแกนักศึกษาแตละคนแบบไมมีคาใชจาย  

3. ดานการบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรรวมกับอาจารยประจำหลักสูตร ชวยกันดูแลและตรวจสอบความพรอมของ

หองเรียน รวมทั้งสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมตาง ๆ  เชน ความเหมาะสม
ของหองตอจำนวนนักศึกษา ความสะอาด แสงสวาง การระบายอากาศ รวมทั้งความพรอมของอุปกรณ
พื้นฐานที่ใชประจำหอง เชน เครื่องคอมพิวเตอร ไมโครโฟน จอโปรเจคเตอร เปนตน 
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หลักสูตรไดขอความรวมมืออาจารยประจำหลักสตูร และเจาหนาที่ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมทั้งเจาหนาที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของศูนยคอมพิวเตอร ชวยตรวจสอบความพรอม
ของหองเรียนและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนการสอนมากที่สุด รวมทั้งความพรอมของอุปกรณ
พื้นฐานประจำหอง หากพบความไมเหมาะสม หรือเกิดความเสียหาย ชำรุด จะตองแจงกรรมการฝาย
อาคารสถานที่เพื่อรายงานไปยังประธานหลักสูตรเพื่อดำเนินการขอซอม เพื่อจัดทำแผนการซอมแซม และ
จัดหาเครื่องมือในปงบประมาณถัดไป  

4. ดานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 
หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย ดำเนินการใหทุกอาคาร

มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย เชน ไฟฟา นำประปา การจัดการขยะ อุปกรณปองกัน
อัคคีภัย และการติดตั้งกลองวงจรปด ตรวจสอบเครื่องสแกนลายนิ้วเพื่อเปดปดอาคาร เพื่ออำนวยความ
สะดวกและเพิ่มความปลอยภัยใหกับอาจารย นักศึกษา รวมทั้งเจาหนาที่ 

จากการที่หลักสูตรไดใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ อยางเต็มที่และทั่วถึง เพื่อใหอาจารย
ประจำหลักสูตรบรรลุการจดัการเรียนการสอน สงผลใหนักศึกษาสามารถนำผลงานวิจัยไปเขารวมประชุม
วิชาการในระดับชาติ ดังนี ้

- รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ครั้งที่ 7 จำนวน 4 เรื่อง 

- รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 
๑๓ “การบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน” จำนวน 1 เรื่อง 

- รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำป 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 2 เรื่อง 

- รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 
ศาสตรพระราชากับการพัฒนาอยางยั่งยืนในสังคัมวิถีใหมสูอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
จำนวน 1 เรื่อง 

 
x ǰöĊÖćøðøąđöĉîÖøąïüîÖćø 

หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูผานระบบ โดยรวมกับสำนักประกันคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี
คะแนนเต็ม 5 ในแตละดาน ดังรายละเอียด 
 
ÙüćöóċÜóĂĔÝéšćîêŠćÜǰėǰ îĆÖýċÖþć 

ÙŠćđÞúĊę÷ 
ñúÖćø
ðøąđöĉî 

ĂćÝćø÷Ť 
ÙŠćđÞúĊę÷ 

ñúÖćø
ðøąđöĉî 

éšćîÿČęĂ�đĂÖÿćøĒúąĂčðÖøèŤÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî     
1. อุปกรณ/สื ่อการเรียนการสอนมีจำนวนหรือความ
เพียงพอกับจำนวนผูเรียน 

4.16 มาก 5.00 มาก
ที่สุด 

2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ/สื ่อการเรียนการสอน
พรอมใชงาน 

4.17 มาก 5.00 มาก
ที่สุด 

3. สื ่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอนมีความ
ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนการสอน 

4.21 มาก 5.00 มาก
ที่สุด 

õćóøüöéšćîÿČ ęĂ�đĂÖÿćøĒúąĂčðÖøèŤÖćøđøĊ÷îÖćø
ÿĂî 

���� öćÖ ���� öćÖ
ìĊęÿčé 
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éšćîÖćøïøĉÖćø×ĂÜÿĈîĆÖüĉì÷ïøĉÖćøĄǰ	ĀšĂÜÿöčé, 
ýĎî÷ŤÙĂöóĉüđêĂøŤ, ýĎî÷Ťõćþć
 

    

1. ดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ 4.16 มาก 5.00 มาก
ที่สุด 

2. ดานบุคลากรเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.16 มาก 5.00 มาก
ที่สุด 

3. ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 4.20 มาก 5.00 มาก
ที่สุด 

4. ดานระยะเวลาของการใหบริการ 4.21 มาก 5.00 มาก
ที่สุด 

5. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการ
ใหบริการ 

4.21 มาก 5.00 มาก
ที่สุด 

6. มีความพรอมทางดานแหลงเรียนรูปที่เขาถึงได
งาย และทันสมัยในการใหบริการ 

4.21 มาก 5.00 มาก
ที่สุด 

õćóøüöéšćîÖćøïøĉÖćø×ĂÜÿĈîĆÖüĉì÷ïøĉÖćøĄǰ
	ĀšĂÜÿöčé, ýĎî÷ŤÙĂöóĉüđêĂøŤ, ýĎî÷Ťõćþć
 

���� öćÖ ���� öćÖ
ìĊęÿčé 

õćóøüöìĆĚÜĀöéǰ ���� öćÖ ���� öćÖ
ìĊęÿčé 

 
จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เปนการประเมินผาน

ระบบโดยคณาจารยและนักศึกษา โดยสำนักพัฒนาคุณภาพและบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได
ดำเนินการเสร็จสิ้นและสงขอมูลใหหลกัสูตรเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยหลักสูตรไดนำมาพิจารณา
เพื่อดำเนินการตอในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งจากผลการประเมินขางตนพบวานักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับต่ำที ่สุดคือ อุปกรณ/สื่อการเรียนการสอนมีจำนวนหรือความเพียงพอกับจำนวนผู เรียน ดาน
กระบวนการหรือขั้นตอนการใหบริการและดานบุคลากรเจาหนาที่ผูใหบริการของสำนักวิทยบริการฯ 
(หองสมุด, ศูนยคอมพิวเตอร, ศูนยภาษา) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.16 ในดานของอุปกรณและสื่อการเรียน 
เนื่องดวยสถานการณการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ทำใหมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 2564 ทำใหนักศึกษาไมสามารถเขามาใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในมหาวิทยาลัยได แต
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยก็ไดมีการเพิ่มพูนทักษะการเรียนในรูปแบบออนไลน อาทิเชน อบรมการใช office 365 
การใชแอพพลิเคชันออนไลนสำหรับการเรียนและการนำเสนองาน อีกทั้งหลักสูตรไดเตรียมหองเรียนและ
หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการเรียนการสอนทั้งรูปแบบออนไลนและออนไซต ในปการศึกษา
ตอไป ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2561 ถึง 2564 
ความพึง
พอใจ 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 
คาเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
คาเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
คาเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
คาเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
นักศึกษา 4.41 มาก 3.96 มาก 4.27 มาก 4.24 มาก 
อาจารย 4.60 มาก

ที่สุด 
4.51 มาก

ที่สุด 
4.14 มาก 5.00 มาก

ที่สุด 
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  ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบในตาราง จะเห็นวาความพึงพอใจของนักศึกษาของปการศึกษา 2563 
และ 2564  ใกลเคียงกันซึ่งอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาการดำเนินงานปรับปรงุที่ผานมาในการ จัดสรร
งบประมาณ จัดหา รวมทั้งการซอมแซมเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับไดผลดี  
x ǰöĊÖćøðøĆïðøčÜ�óĆçîćÖøąïüîÖćøÝćÖñúÖćøðøąđöĉî 

จากผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูพบวาอาจารยมีความพึงพอใจ
จากป 2561 จนถึงป 2564 อยู ในระดับมากและมากที่สุด แมวาผลประเมินในป 2563 จะลดลงมา
เนื่องจากสถานการณโรคติดตอไวรัส COVID-19 ที่ทำใหอาจารยทำการสอนออนไลนเปนสวนใหญ ซึ่ง
อาจทำใหอุปกรณสำหรับอาจารยในการเรียนการสอนออนไลนมีไมเพียงพอเนื่องจากอยูระหวางชวงการ
สั่งซื้อ โดยหลักสูตรไดเล็งเห็นความสำคัญของความพรอมของอุปกรณที่อาจารยตองใชในการสอน
ออนไลน หลักสูตรจึงขอความอนุเคราะหอุปกรณไปยังคณะ โดยหลักสูตรไดรับความอนุเคราะหอปุกรณ 
ชุดไมโครโฟนและหูฟง มาจัดสรรใหกับอาจารยประจำหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรไดทำเนินการขอ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณที่จำเปน และถายทอดนโยบายไปยังอาจารยประจำหลักสูตรให
เล็งเห็นความสำคัญถึงความพรอมของอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน สงผลใหผลการประเมินในป 
2564 มีคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน อยูในระดับมากที่สุด ในสวนผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
มีคาเพิ่มข้ึนในป 2563 และป 2564 ซึ่งมีคะแนนอยูในระดับมาก ทำใหเห็นวาระบบการดำเนินงานของ
หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีประสิทธิภาพ            
x ǰöĊñúÝćÖÖćøðøĆïðøčÜđĀĘîßĆéđÝîđðŨîøĎðíøøö 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูพบวาอาจารยมีความพึงพอใจจากป 
2561 จนถึงป 2564 อยูในระดับมากและระดับมากที่สุด สวนผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนบัสนนุ
การเรียนรูของนักศึกษาจากป 2561 จนถึงป 2564 อยูในระดับมาก  

 
x ǰöĊĒîüìćÜðäĉïĆêĉìĊęéĊēé÷öĊĀúĆÖåćîđßĉÜðøąÝĆÖþŤ÷Čî÷ĆîǰĒúąÖøøöÖćøñĎšêøüÝðøąđöĉîÿćöćøëĔĀš
đĀêčñúĂíĉïć÷ÖćøđðŨîĒîüðäĉïĆêĉìĊęéĊĕéšßĆéđÝî 

ไมมี 
 
ǰ 
ÿøčðđðŜćĀöć÷ÖćøéĈđîĉîÜćîǰ�ǰ 

จากการดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อใหมีจำนวนสิ ่งสนับสนุนการเรียนที่เพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนซึ่งเห็นไดชัดเจนวาคะแนนจากการประเมินของนักศึกษาตอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีคะแนนที่สูงข้ึนจากเดิม 3.96 ในป 2562 เปน 4.27 ในป 2563 และ 4.24 
ในป 2564 ดังนั้นหลักสูตรจึงบรรจุเปาหมายที่ไดวางไว 
đĂÖÿćøĀúĆÖåćîðøąÖĂïǰ� 
6�1�2��ǰรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ  

 
6�1�3ǰÖøąïüîÖćøðøĆïðøčÜêćöñúÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜîĆÖýċÖþćĒúąĂćÝćø÷ŤêŠĂÿĉęÜÿîĆïÿîčî
ÖćøđøĊ÷îøĎš 
ðøąđéĘîđðŜćĀöć÷ǰ�  

หลักสูตรไดจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาและอาจารยใหเพียงพอ 
ñúÖćøéĈđîĉîÜćîǰ�  
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x ǰöĊøąïïǰöĊÖúĕÖ 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 
o หลักสูตรมีการประชุมพิจารณาตามผลการประเมินของอาจารยและนักศึกษา 
o หลักสูตรมีการประชุมวางแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูตามความตองการ 
o หลักสูตรดำเนินการสำรวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
o พิจารณาความเหมาะสมตามความจำเปนและงบประมาณ 
o จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามรายการ 
o ดำเนินการกระจายสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

x ǰöĊÖćøîĈøąïïÖúĕÖĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ�éĈđîĉîÜćî 
หลักสูตรไดรับการจัดสรรงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับจัดหา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูในปการศึกษา 2564 
  หลักสูตรไดจัดหาสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู สำหรับอาจารยและนักศึกษา เชน อุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอนออนไลน (หูฟง ไมโครโฟน เว็บแคม อุปกรณจัดเก็บขอมูล และ
อุปกรณเสริมตาง ๆ ที่จำเปน)   
 
x ǰöĊÖćøðøąđöĉîÖøąïüîÖćø 

จากผลการประเมินความพึงพอในสวนของอาจารยประจำหลักสูตรพบวาความพึงพอใจ
ของอาจารยประจำหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากป 2563 ที่มีคะแนน
เฉลี่ย 4.14 เพิ่มข้ึนเปน 5.00 ป 2564 ผลการประเมินยังอยูในระดับมากที่สุด สวนผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาลดลงเล็กนอยจากป 2563 มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 เปน 4.24 ในป 2564 
ซึ่งผลการประเมินยังอยูในระดับมาก 

 
ความพึง
พอใจ 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 
คาเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
คาเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
คาเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
คาเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
นักศึกษา 4.41 มาก 3.96 มาก 4.27 มาก 4.24 มาก 
อาจารย 4.60 มาก

ที่สุด 
4.51 มาก

ที่สุด 
4.14 มาก 5.00 มาก

ที่สุด 
 

x ǰöĊÖćøðøĆïðøčÜ�óĆçîćÖøąïüîÖćøÝćÖñúÖćøðøąđöĉî 
หลักสูตรไดนำผลการประเมินความพึงพอใจของทั้งอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ  เขาที่ประชุมเพื่อวางแผนปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับความตองการของอาจารย
และนักศึกษาตอไป 
x ǰöĊñúÝćÖÖćøðøĆïðøčÜđĀĘîßĆéđÝîđðŨîøĎðíøøö 

อาจารยผูสอนสามารถจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบออนไลน 100 เปอรเซ็นตจากสถานการณ
โควิด 19 ที่ยังมีอยางตอเนื่อง โดยใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่หลักสูตรจัดหาให 
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x ǰöĊĒîüìćÜðäĉïĆêĉìĊęéĊēé÷öĊĀúĆÖåćîđßĉÜðøąÝĆÖþŤ÷Čî÷ĆîǰĒúąÖøøöÖćøñĎšêøüÝðøąđöĉîÿćöćøëĔĀš
đĀêčñúĂíĉïć÷ÖćøđðŨîĒîüðäĉïĆêĉìĊęéĊĕéšßĆéđÝî 

ไมมี 
ÿøčðđðŜćĀöć÷ÖćøéĈđîĉîÜćîǰ�ǰ 

จากการดำเนินงานของหลักสูตรในสวนกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทำใหอาจารยมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับ
การเรียนรูอยูในระดับมากที่สุดมาโดยตลอดตั้งแตป 2561 จนถึงปปจจุบัน และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในปปจจุบันสูงข้ึนกวาปที่แลว ดังนั้นหลักสูตร
จึงสามารถบรรจุเปาหมายที่ไดวางไว 
đĂÖÿćøĀúĆÖåćîðøąÖĂïǰ� 
6�1�1��ǰøć÷ÜćîÿøčðñúÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜîĆÖýċÖþćêŠĂÿĉęÜÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îøĎšêŠćÜǰė 
6�1�1�2ǰøć÷ÜćîÿøčðñúÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜĂćÝćø÷ŤêŠĂÿĉęÜÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îøĎšêŠćÜǰė 
6�1�1�3 ÙĞćÿĆęÜĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïóĆÿéčǰðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰ���� 

 
ÖćøðøąđöĉîêîđĂÜÝćÖñúÖćøéĈđîĉîÜćî 

êĆüïŠÜßĊĚ 
đðŜćĀöć÷ 
ðŘǰ256� 

ñúÖćøéĈđîĉîÜćî Öćøïøøúč
đðŜćĀöć÷ ðŘǰ���� ðŘǰ���� 

6.1 สิง่สนบัสนุนการเรียนรู 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 
 

บรรล ุ
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ĀöüéìĊęǰ�ǰ×šĂÙĉéđĀĘî 

��ǰ×šĂÙĉéđĀĘîĒúą×šĂđÿîĂĒîąđÖĊę÷üÖĆïÙčèõćóĀúĆÖÿĎêøÝćÖñĎšðøąđöĉî 
 

×šĂÙĉéđĀĘîĀøČĂÿćøąìĊęĕéšøĆïÝćÖǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ÖćøđÿîĂĒîąÝćÖñĎšðøąđöĉî 

1. ควรสนับสนุนใหอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรมีตำแหนงทาง
วิชาการอยางเรงดวน และมีการกำกับ ติดตามความกาวหนารวมกัน
ทุกภาคเรียน 
2. ควรวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทำใหนักศึกษาไมจบตามเวลาเปนจำนวน
มาก เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน 
3. ควรบูรณาการทุกพันธกิจของอาจารยและนักศึกษากับการพัฒนา
ทองถ่ิน 
4. ควรมีการนำงานวิจัยไปพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมสูการนำไปใช
ในการบริการวิชาการเพื่อชุมชน 
5. ควรมีการสงเสริมการสรางนวัตกรรมเพื ่อการจดทรัพยสินทาง
ปญญาที่สามารถตอยอดเชิงพานิชยได 

ÙüćöđĀĘî×ĂÜðøąíćîĀúĆÖÿĎêøǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
êŠĂ×šĂÙĉéđĀĘîĀøČĂÿćøąìĊęĕéšøĆïǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ÖćøđÿîĂĒîą 

หลักสูตรจะนำขอเสนอแนะขอคิดเห็นไปปรับปรุง และจะดำเนนิการ
บริหารหลักสูตรใหเปนรูปธรรมพรอมหลักฐานใหเปนทางการมาก
ยิ่งข้ึน 

ÖćøîĈĕðéĈđîĉîÖćøđóČęĂǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ÖćøüćÜĒñîĀøČĂðøĆïðøčÜ

ĀúĆÖÿĎêø 

1. หลักสูตรไดสนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีตำแหนง
ทางวิชาการพรอมทั้งมีการกำกบั ติดตามความกาวหนาอยางสม่ำเสมอ 
2. หลักสูตรจะดูแลแผนการเรียนใหนักศึกษาสวนใหญจบตามแผน 
3. หลักสูตรจะดำเนินการทำแผนบูรณาการทุกพันธกิจของอาจารย
และนักศึกษากับการพัฒนาทองถ่ิน 
4. หลักสูตรจะบูรณาการนำงานวิจัยไปพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมสู
การนำไปใชในการบริการวิชาการเพื่อชุมชน 

 
 
��ǰÿøčðÖćøðøąđöĉîĀúĆÖÿĎêøÝćÖñĎšÿĈđøĘÝÖćøýċÖþć 

ÖćøðøąđöĉîÝćÖñĎšìĊę
ÿĈđøĘÝÖćøýċÖþć 

จากการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรโดยผูสำเร็จการศึกษา 5 ดาน พบวา 
1. ดานการรับนักศึกษา เทากับ 4.77 อยูในระดับมากที่สุด 
2. ดานการควบคุมดูแลใหคำปรึกษา เทากับ 4.50 อยูในระดับมาก 
3. ดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 เทากับ 4.43 อยูในระดับมาก 
4. ดานหลักสูตรการศึกษา เทากับ  4.62 อยูในระดับมากที่สุด 
5. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เทากับ  4.54 อยูในระดับมากที่สุด 
ภาพรวมทั้งหมด เทากับ 4.59 ภาพรวมอยูในเกณฑ อยูในระดับมากที่สุด 
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×šĂüĉóćÖþŤìĊęÿĈÙĆâ
ÝćÖñúÖćøðøąđöĉî 

หลักสูตรจะดำเนินการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ลงสูการปฏิบัตใิหเห็นเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

×šĂÙĉéđĀĘî×ĂÜ
ÙèćÝćø÷ŤêŠĂñúÖćø

ðøąđöĉî 

หลักสูตรจะสงเสริมนักศึกษาไปสูบัณฑิตที่พึงประสงค และสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ินและประเทศชาติ 

×šĂđÿîĂÖćø
đðúĊę÷îĒðúÜĔî

ĀúĆÖÿĎêøÝćÖñúÖćø
ðøąđöĉî 

หลักสูตรจะดำเนินการเพิ่มโครงการที่สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 
��ǰÿøčðÖćøðøąđöĉîĀúĆÖÿĎêøÝćÖñĎšöĊÿŠüîđÖĊę÷ü×šĂÜǰ(ñĎšĔßšïĆèæĉê
 

ÖøąïüîÖćøðøąđöĉî 

การประเมินไดดำเนินการจัดทำอยางตอเนื่องทุกป โดยมี 2 หนวยงานเปน
ผูรับผิดชอบจัดทำแบบสอบถามออนไลนและสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
1. สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับผิดชอบจัดทำแบบสอบถาม
ออนไลนสำหรับผูใชบัณฑิต 
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบดำเนินการจัดทำ
แบบสอบถามออนไลนสำหรบัอาจารยประจำหลักสูตรและนักศึกษาช้ันปที่ 
1-4 
ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตร มี 3 กลุม ดังนี้ 
1 .  น ั กศ ึ กษาช ั ้ นป  ท ี ่  1 -4  ทำการประเม ิ นออนไลน  จาก 
https://passport.skru.ac.th/evaluate/chkuser-student.php 
2.  อาจารย  ประจำหล ั กส ู ตร ทำการประเม ิ นออนไลน  จาก 
https://passport.skru.ac.th/evaluate/chkuser-teacher.php 
3. ผูใชบัณฑิต ทำแบบสอบถามออนไลนเรื่องความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต
ต  อ ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ บ ั ณ ฑ ิ ต ท ี ่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค   จ า ก 
http://regis.skru.ac.th/skru_job/a_student/login.php 
หลังจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตรไดทำการประเมิน
เสร็จเรียบรอยแลว ระบบจะสรุปผลการประเมินเพื่อใหหลักสูตรนำขอมูล
มาใชประกอบการพิจารณาวางแผนการดำเนินงานในหลักสูตรตอไป 

×šĂüĉóćÖþŤìĊęÿĈÙĆâÝćÖñúǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
Öćøðøąđöĉî 

1. ผูใชบัณฑิตใหการยอมรับและชื่อชมในศักยภาพของบัณฑิตทั้งดาน
ความรูความสามารถทางดานวิชาการ ความรับผิดชอบ ความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง และพรอมเรียนรูสิ่งใหมๆ ความกลาแสดงความคิดเห็น 
กลาถามของบัณฑิตที่จบไป 
2. ผ ู ใชบ ัณฑิตชื ่นชมในทักษะความเปนผู นำของบัณฑิต รวมถึงมี
ความสามารถในการทำงานปนทีมสูง 
3. ผูใชบัญฑิตช่ืนชมทักษะดานการใชเทคโนโลยีของบัญฑิต 
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×šĂÙĉéđĀĘî×ĂÜÙèćÝćø÷ŤêŠĂñúǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
Öćøðøąđöĉî 

หลักสูตรจะสงเสริมและพัฒนาบัณฑิตทั ้งดานความรู ความสามารถ
ทางดานวิชาการ ความรับผิดชอบใหดียิ่งขึ้น พรอมทั้งพัฒนาทางดาน
บุคลิกภาพใหอยูรวมกับผูอื่นและทำงานในสังคมไดอยางมีความสุข 

×šĂđÿîĂÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĔî
ĀúĆÖÿĎêøÝćÖñúÖćøðøąđöĉî 

หลักสูตรจะดำเนินการเพิ่มกิจกรรมที่ชวยสงเสริมพัฒนาดานบุคลิกภาพ 
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ĀöüéìĊęǰ�ǰÖćøđðúĊę÷îĒðúÜìĊęöĊñúÖøąìïêŠĂĀúĆÖÿĎêø 
 
ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜõć÷ĔîÿëćïĆîǰ	ëšć
öĊ
ǰìĊęöĊñúÖøąìïêŠĂĀúĆÖÿĎêøĔîßŠüÜǰ
�ǰðŘìĊęñŠćîöć 

ĕöŠöĊ 

ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜõć÷îĂÖÿëćïĆîǰ	ëšćöĊ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ìĊęöĊñúÖøąìïêŠĂĀúĆÖÿĎêøĔîßŠüÜǰ�ǰðŘǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ìĊęñŠćîöć 

ĕöŠöĊ 
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ĀöüéìĊęǰ�ǰĒñîÖćøéĈđîĉîÖćøđóČęĂóĆçîćĀúĆÖÿĎêø 

��ǰĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĈðŘ 
ĒñîÖćøéĈđîĉîÜćî ÖĈĀîéđüúćìĊęĒúšü

đÿøĘÝ 
ñĎšøĆïñĉéßĂï 

   
 
��ǰÙüćöÖšćüĀîšć×ĂÜÖćøéĈđîĉîÜćîêćöĒñîĒúą×šĂđÿîĂĒîąĔîÖćøóĆçîćĀúĆÖÿĎêø 

ĒñîéĈđîĉîÖćø ÖĈĀîéđüúćìĊęĒúšü
đÿøĘÝ ñĎšøĆïñĉéßĂï ÙüćöÿĈđøĘÝ×ĂÜĒñî/đĀêčñúìĊę

ĕöŠÿćöćøëéĈđîĉîÖćøĕéšÿĈđøĘÝ 
    

 
��ǰ×šĂđÿîĂĒîąĔîÖćøóĆçîćĀúĆÖÿĎêø 

3.1  ขอเสนอแนะในการปรบัโครงสรางหลักสูตร (จำนวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก) 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 

3.2  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิม่หรอืลด เนือ้หาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสมัฤทธิผลรายวิชา) 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 

3.3  กจิกรรมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุน
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 

��ǰĒñîðäĉïĆêĉÖćøĔĀöŠÿĈĀøĆïðŘǰ����������������������������� 
	øąïčĒñîÖćøðäĉïĆêĉÖćøĒêŠúąĒñîǰüĆîìĊęÙćéüŠćÝąÿĉĚîÿčéĒñîĒúąñĎšøĆïñĉéßĂï

............................................................................................................... ................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 
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êćøćÜøć÷ÜćîñúÖćøüĉđÙøćąĀŤÝčéđéŠîĒúąēĂÖćÿĔîÖćøóĆçîćǰĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰ�ǰ�ǰĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰ� 

ÝčéđéŠî 
อาจารยในหลักสูตรมีงานวิจัยระดบันานาชาติเปนจำนวนมาก 
มีโครงการสนับสนุนใหนักศึกษาไดพฒันาสมรรถนะอยางหลากหลายและเปนประโยชนตอนักศึกษา 
เปนหลักสูตรที่นักเรียนใหความสนใจในการเขามาศึกษาตอเปนจำนวนมาก 

ÝčéìĊęÙüøóĆçîćĒúąĒîüìćÜÖćøðøĆïðøčÜ 
ควรสนับสนุนใหอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรมีตำแหนงทางวิชาการอยางเรงดวน และมีการกำกบั 
ติดตามความกาวหนารวมกันทกุภาคเรียน 
ควรวิเคราะหถึงสาเหตุทีท่ำใหนักศึกษาไมจบตามเวลาเปนจำนวนมากเพื่อใชเปนขอมูลในการ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ควรบูรณาการทุกพันธกจิของอาจารยและนักศึกษากบัการพฒันาทองถ่ิน 

ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïĀúĆÖÿĎêøǰ: 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : _____________
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : _____________
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : _____________
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : _____________
5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันที่รายงาน : _____________

ประธานหลักสูตร : __________________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ____________________________________ วันทีร่ายงาน : _________________________ 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(รองคณบดีฝายวิชาการ) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : _______________________ 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบด)ี 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : _______________________ 

đĂÖÿćøðøąÖĂïøć÷Üćî 
1. สำเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการใหคะแนนตามกำหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน
3. ขอสรปุผลการประเมินของบัณฑิตทีจ่บการศึกษาในปทีป่ระเมนิ
4. ขอสรปุผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
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ÿøčðñúÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷Ĕî  

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰøąéĆïðøĉââćêøĊǰÿć×ćüĉßćÙèĉêýćÿêøŤ 
Ùèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊǰðŘÖćøýċÖþćǰ���� 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
êćøćÜǰ� ñúÖćøðøąđöĉîêîđĂÜøć÷êĆüïŠÜßĊĚêćöĂÜÙŤðøąÖĂïÙčèõćó øąéĆïĀúĆÖÿĎêø 
ǰǰǰǰǰǰ      จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร เมื่อประเมิน
โดยใชเกณฑมาตรฐานและองิเกณฑการประเมินตามที่ สกอ. กำหนด ในรอบปการศึกษา 2563  ผล
การประเมินสรุปไดดังนี ้

êĆüïŠÜßĊĚÙčèõćó đðŜćĀöć÷ 

ðøąđöĉîêîđĂÜ 
ñúÖćøéĈđîĉîÜćî 

ÙąĒîî
ðøąđöĉî 

êĆüêĆĚÜ ñúúĆóíŤ 
êĆüĀćø ǰ(% ĀøČĂÿĆéÿŠüî
 

ĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰ1 ÖćøÖĈÖĆïöćêøåćî 
êĆüïŠÜßĊĚìĊęǰ1.1 ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀúĆÖÿĎêøêćö
đÖèæŤöćêøåćîĀúĆÖÿĎêøìĊęÖĈĀîéēé÷ǰÿÖĂ� ñŠćî ñŠćî 

ตัวบงช้ีที่ 1.1.1 จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร ผาน ñŠćî 
ตัวบงช้ีที่ 1.1.2 คุณสมบัติของอาจารยผูรบัผิดชอบ
หลักสูตร ผาน ñŠćî 

ตัวบงช้ีที่ 1.1.3 คุณสมบัติของอาจารยประจำ
หลักสูตร ผาน ñŠćî 

ตัวบงช้ีที่ 1.1.4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ผาน ñŠćî 
ตัวบงช้ีที่ 1.1.10 การปรบัปรุงหลกัสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด ผาน ñŠćî 

ÙąĒîîđÞúĊę÷ĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰ1 ผาน 
ĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰ2 ïĆèæĉê 
ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 
คะแนน 

 32.13 4.59 คะแนน 4.59 

7  
ตัวบงช้ีที่ 2.2 การไดงานทำหรือผลงานวิจัยของ
ผูสำเรจ็การศึกษา 

รอยละ 
90 

24  รอยละ 
96 

4.60 
25  

ÙąĒîîđÞúĊę÷ĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰ2 4.60 
ĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰ3 îĆÖýċÖþć 
ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนกัศึกษา 4 คะแนน 3 คะแนน 3.00 
ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 4 คะแนน 4 คะแนน 4.00 
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êĆüïŠÜßĊĚÙčèõćó đðŜćĀöć÷ 

ðøąđöĉîêîđĂÜ 
ñúÖćøéĈđîĉîÜćî 

ÙąĒîî
ðøąđöĉî 

êĆüêĆĚÜ ñúúĆóíŤ 
êĆüĀćø ǰ(% ĀøČĂÿĆéÿŠüî
 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 3 คะแนน 2 คะแนน 2.00 

ÙąĒîîđÞúĊę÷ĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰ3 3.00 
ĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰ4 ĂćÝćø÷Ť 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย 4 คะแนน 4 คะแนน 4.00 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย   3.33 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 รอยละ 20 5 รอยละ 100.00  5.00 
  5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

 รอยละ 60 0 รอยละ 0.00  0.00 
  5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

 รอยละ 60 8.6 รอยละ 172.00  5.00 

5 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 4 คะแนน 4 คะแนน 4.00 

ÙąĒîîđÞúĊę÷ĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰ4 3.78 
ĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰ5 ĀúĆÖÿĎêøǰÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰÖćøðøąđöĉîñĎšđøĊ÷î 
ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 คะแนน 3 คะแนน 3.00 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 คะแนน 3 คะแนน 3.00 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 คะแนน 3 คะแนน 3.00 
ตัวบงช้ีที่ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 
100 

10 รอยละ 100  5.00 

10 

ÙąĒîîđÞúĊę÷ĂÜÙŤðøąÖĂïìĊę 5   3.50 
ĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰ6 ÿĉęÜÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îøĎš 
ตัวบงช้ีที่ 6.1 สิง่สนบัสนุนการเรียนรู 4 คะแนน 4 คะแนน 4.00 

ÙąĒîîđÞúĊę÷ĂÜÙŤðøąÖĂïìĊę 6   4.00 
ÙąĒîîđÞúĊę÷øüöìčÖêĆüïŠÜßĊĚĔîĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰ2-6 3.66 

ñúÖćøðøąđöĉî øąéĆïéĊ 
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Āöć÷đĀêčǰǰǰǰ1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงช้ีขององคประกอบนั้น ๆ 
      2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดำเนินงานในระดับตาง ๆ ตามเกณฑตัดสินของ 
สกอ. ซึง่การแปรผลจะเปนการอธิบายวา 

 
ÙąĒîî øąéĆïÙčèõćó 
0.01 - 2.00 นอย  
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01- 4.00 ดี 
 4.01 - 5.00 ดีมาก 

êćøćÜìĊę 2 ñúÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîǰêćöĂÜÙŤðøąÖĂïÙčèõćóǰøąéĆïĀúĆÖÿĎêø 

ĂÜÙŤðøąÖĂïÙčèõćó ÙąĒîî
đÞúĊę÷ 

ñúÖćøðøąđöĉî 
0.01 - 2.00   øąéĆïîšĂ÷ 

2.01 - 3.00   øąéĆïðćîÖúćÜ 

3.01 - 4.00   øąéĆïéĊ 

4.01 - 5.00   øąéĆïéĊöćÖ 

องคประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน ñŠćî ñŠćî 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.60 ดีมาก 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 3.78 ดี 

องคประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 ดี 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4.00 ดี 

ÙąĒîîđÞúĊę÷øüöìčÖêĆüïŠÜßĊĚ×ĂÜìčÖĂÜÙŤðøąÖĂï (êïß�öøõ�
 3.66 éĊ 
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êćøćÜìĊę 3 ÖćøüĉđÙøćąĀŤĂÜÙŤðøąÖĂïÙčèõćóĒúąêĆüßĊęüĆéìĊęĔßšðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷Ĕî 
øąéĆïĀúĆÖÿĎêø 

ĂÜÙŤðøąÖĂï  
ÝĈîü
îêĆü
ïŠÜßĊĚ 

ÙąĒîîÖćøðøąđöĉîđÞúĊę÷ ñúÖćø
ðøąđöĉî 

ðŦÝÝĆ÷
îĈđ×šć 

ǰǰ
ÖøąïüîÖ

ćø 
ǰñúúĆóíŤ øüö 

0.01 - 2.00   
øąéĆïîšĂ÷ 
2.01 - 3.00   
øąéĆïðćîÖúćÜ 
3.01 - 4.00   
øąéĆïéĊ 
4.01 - 5.00   
øąéĆïéĊöćÖ 

องคประกอบที่ 1 การกำกบั
มาตรฐาน 

ผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 2 - - 2.1(4.5
9) 

2.2(4.6
0) 

4.60 éĊöćÖ 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3 - 3.1(3) 
3.2(4) 

3.3(2) 3.00 ðćîÖúćÜ 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 3 4.2(3.33) 4.1(4) 4.3(4) 3.78 éĊ 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร 
การเรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน 

4 - 5.1(3) 
5.2(3) 
5.3(3) 

5.4(5) 3.50 éĊ 

องคประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

1 - 6.1(4) - 4.00 éĊ 

รวม 13 1 7 5 13   
  ÙąĒîîđÞúĊę÷øüöìčÖĂÜÙŤðøąÖĂï 3.33 3.43 4.04 3.66 

ñúÖćøðøąđöĉî éĊ éĊ éĊöćÖ éĊ 
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êćøćÜìĊęǰ� êćøćÜüĉđÙøćąĀŤöćêøåćîÖćøýċÖþć×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäǰĒúąêĆüïŠÜßĊĚìĊęĔßšðøąđöĉî
ÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷ĔîǰøąéĆïĀúĆÖÿĎêø 
öćêøåćî
ìĊęǰ  

ÝĈîüî
êĆüïŠÜßĊĚ 

ÙąĒîîÖćøðøąđöĉîđÞúĊę÷ ñúÖćøðøąđöĉî 

I P O ÙąĒîî
đÞúĊę÷ 

ñúÖćøðøąđöĉî 
���������ǰøąéĆïÙčèõćóîšĂ÷ 
���������ǰøąéĆïÙčèõćóðćî
ÖúćÜ 
���������ǰøąéĆïÙčèõćóéĊ 
���������ǰøąéĆïÙčèõćóéĊöćÖ 

1  9 - 3.1(3) 
3.2(4), 
5.1(3) 
5.3(3), 
6.1(4) 

2.1(4.59), 
2.2(4.60) 
3.3(2), 
5.4(5) 

3.�� éĊ 

2 4 4.2(3.33) 4.1(4), 
5.2(3) 

4.3(4) 3.58 éĊ 

3 - - - -   

4 - - - -   

5 - - - -   

øüö 13 1 7 5 ��  

ñúÖćø
ðøąđöĉî 

 ���� ���� 4.�� 3.�� éĊ 
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øć÷ÜćîñúÖćøüĉđÙøćąĀŤÝčéđéŠîĒúąÝčéìĊęÙüøóĆçîćǰĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰ2- ĂÜÙŤðøąÖĂïìĊęǰ6  

ÝčéĒ×ĘÜ 
1. อาจารยในหลักสูตรมีงานวิจัยระดบันานาชาติเปนจำนวนมาก 
2. มีโครงการสนับสนุนใหนักศึกษาไดพฒันาสมรรถนะอยางหลากหลายและเปนประโยชนตอนั

กศึกษา 
3. เปนหลักสูตรที่นักเรียนใหความสนใจในการเขามาศึกษาตอเปนจำนวนมาก 

 ĒîüìćÜđÿøĉöÝčéĒ×ĘÜ 
1. ควรวิเคราะหสังเคราะหแนวทางในการตีพิมพนานาชาติในเกิดเปน Best Practice 

เพื่อประโยชนของ บุคลากรในหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัยตอไป 
2. ควรมีการดำเนินงานดานการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนือ่ง รวมถึงสำรวจความตองการของ 

นักศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดสมรรถนะทีส่อดคลองกบัยุคอนาคต 
3. ควรมีการคัดกรองการรับเขานักศกึษา เพื่อใหไดนักศึกษาทีม่ีคาวมพรอมที่มากสุด และ 

ลดการเกิดปญหา การออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาไมเปนไปตามเกณฑ 

ÝčéìĊęÙüøóĆçîć 
1. ควรสนับสนุนใหอาจารยผู ร ับผ ิดชอบหลักสูตรมีตำแหนงทางวิชาการอยางเรงดวน 

และมีการกำกับ ติดตามความกาวหนารวมกันทุกภาคเรียน 
2. ควร ว ิ เ ค ร า ะห  ถ ึ ง ส า เหต ุ ท ี ่ ท ำ ให  น ั กศ ึ กษา ไม  จบตาม เ วลา เ ป น จำนวนมาก 

เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน 
3. ควรบูรณาการทุกพันธกิจของอาจารยและนักศึกษากับการพัฒนาทองถ่ิน 

×šĂđÿîĂĒîąĔîÖćøðøĆïðøčÜ/óĆçîć 
1. ควรมีการนำงานวิจัยไปพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมสูการนำไปใชในการบริการวิชาการเพื่อชุ

มชน 
2. ควรมีการสงเสริมการสรางนวัตกรรมเพื่อการจดทรัพยสินทางปญญาที่สามารถตอยอดเชิงพา

นิชยได  
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øć÷Öćø×šĂöĎúóČĚîåćîǰCommon Data Set ìĊęÝĆéđÖĘïĔîøąïïǰCHE QA Online ðŘÖćøýċÖþćǰ
ó�ý�256� 

 

  ßČęĂ×šĂöĎúóČĚîåćî ×šĂöĎú 

1 จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยรบัผิดชอบหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา  
2 - - --ระดบัปริญญาตร ี  
3 - - --ระดบั ป.บัณฑิต  
4 - - --ระดบัปริญญาโท  
5 จำนวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด  

6 จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรที่ดำรงตำแหนงทาง
วิชาการ 

 

7 - - --จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ไมมีตำแหนง
ทางวิชาการ  

8 - - --จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  

9 - - --จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีตำแหนงรอง
ศาสตราจารย  

10 - - --จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีตำแหนง
ศาสตราจารย  

11 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  

12 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยผูรบัผิดชอบ
หลักสูตร 

 

13 - - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

14 - - --จำนวนผลงานที่มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร  

15 - - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 

16 - - --จำนวนผลงานที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร  

17 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดตีพมิพเผยแพรในฐานขอมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

 

18 - - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

 

19 - - --จำนวนผลงานที่มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ  
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20 - - --จำนวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสทิธิบัตร  

21 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐาน ขอมลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพมิพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที่ 1 

 

22 

- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพจิารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรบัการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

 

23 - - --จำนวนผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  

24 - - --จำนวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอ
ตำแหนงทางวิชาการแลว 

 

25 - - --จำนวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ  

26 - - --จำนวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  

27 - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตำแหนงทางวิชาการ แตไมไดนำมาขอรบัการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 

 

28 - - --จำนวนงานสรางสรรคทีม่ีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผานสื่ออเิลคทรอนกิส online 

 

29 - - --จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัสถาบัน  

30 - - --จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัชาติ  

31 - - --จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ  

32 - - --จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัภูมิภาคอาเซียน  

33 - - --จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบันานาชาติ   

34 - - -จำนวนบทความของอาจารยประจำหลักสูตรปรญิญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจำนวนอาจารยประจำหลกัสูตร 

 

35 การมีงานทำของบัณฑิต  

36 จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทัง้หมด  

37 จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมงีานทำภายใน 1 ป หลงั
สำเร็จการศึกษา 

 

38 จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่
ประกอบอาชีพอสิระ) 

 

39 จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ  

40 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มงีานทำกอนเขาศึกษา  
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41 จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีม่ีกจิการของตนเองที่มรีายไดประจำอยูแลว  

42 จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  

43 จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท  

44 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร  

45 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่ไดงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอสิระ (คาเฉลี่ย) 

 

46 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มตีอผูสำเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

47 ผลงานทางวิชาการของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

48 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

 

49 - ---จำนวนบทความฉบบัสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึง่   

50 - ---จำนวนบทความฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

 

51 - ---จำนวนบทความฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

 

52 - ---ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร  

53 - ---จำนวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  

54 
- ---จำนวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพมิพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 
1 

 

55 

- ---จำนวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรบัการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

 

56 - ---ผลงานที่ไดรบัการจดสทิธิบัตร  

57 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผานสื่ออเิลคทรอนกิส online 

 

58 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบนั  

59 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ  

60 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  

61 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  

62 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ   



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2564 หนา 162 
 

  ßČęĂ×šĂöĎúóČĚîåćî ×šĂöĎú 

63 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมนิ)  

 


