
 
1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน   วิทยาลัยทองสุข ปีการศึกษา 2554     

ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม SAR ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุหรือข้อสังเกต 

(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR) 

ข้อ 
ร้อยละ 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 
คะแนน 

(1-5) 
ข้อ 

ร้อยละ 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 

คะแนน 
(1-5) 

บรรล ุ
() 

ไม่บรรลุ 
() 

1.1)  กระบวนการพัฒนาแผน 
8  ข้อ 8  5.00 7  4.00   

ขาดการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ของปีต่อไป 

  คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 5.00 คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 4.00    
จุดเด่น :  
 
 
 
จุดควรพัฒนา :  
 ควรน าผลการประเมินปีการศึกษา 2553 มาปรับปรุงแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการของปีการศึกษา 2554 

 
 
 

ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ :   
 1. ควรมีการประเมินแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการทุก 6 เดือน 

 2.  ควรปรับแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการของปี 2555 ที่บ่งบอกถึงการเตรียมความพร้อมของสถาบันสู่ประชาคมอาเซียน 
 3.  ควรมีกลไกที่ช่วยให้ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ได้น าแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับวิทยาลัย  

 

 



 
2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน   วิทยาลัยทองสุข ปีการศึกษา 2554     

ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม SAR ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุหรือข้อสังเกต 

(เช่น เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ข้อ 
ร้อยละ 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร =....) 
คะแนน 

(1-5) 
ข้อ 

ร้อยละ 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.....) 

คะแนน 
(1-5) 

บรรล ุ
() 

ไม่บรรลุ 
() 

2.1)  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

5  ข้อ 5  5.00 3  3.00   

ขาดข้อ  4  การประเมินหลักสูตร
ในแต่ละปีทุกหลักสูตรพบแต่
ภาวะการมีงานท าไม่ได้ได้ข้อ  5  
คือการตั้งเกณฑ์การประเมินตัว
บ่งช้ีและการควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นตามเกณฑ์ทุก
หลักสูตร 

2.2)  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 30    4.00  
9 

100 
X100 

5 
30 

=1.50 1.50    

2.3)  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 60    3.00  
3 

100 X100 
5 
60 =1.50 0.25   

 

2.4)  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

7  ข้อ 7  5.00 5 
ข้อ 1-5 โดย (5 ข้อ) ขาดข้อ 
6-7 

4.00   

แผนของวิทยาลัยให้แต่ลักษณะ
ด าเนินการตามความต้องการ
ภายในกฎเกณฑ์  วิทยาลัยขาด
การประเมินผลส าเร็จของ
แผนพัฒนาเพราะไม่มีการก าหนด
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

2.5)  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

7  ข้อ 7  5.00 6 1-5 (รอ 6) 4.00   
ผลประเมินไม่ครบถ้วนทุกเรือก
การพัฒนาไม่ชัด 

 



 
3 ผลการประเมินคุณภาพภายใน   วิทยาลัยทองสุข ปีการศึกษา 2554     

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม SAR ผลการด าเนินงานตาม SAR การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุหรือข้อสังเกต 

(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR) 

ข้อ 
ร้อยละ 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.....) 
คะแนน 

(1-5) 
ข้อ 

ร้อยละ 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.....) 

คะแนน 
(1-5) 

บรรล ุ
() 

ไม่บรรลุ 
() 

2.6)  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7  ข้อ 7  5.00 6 
1-6 (ขาดข้อ 7) 

รอ 6 ผลประเมินการ
สอน 

4.00   

ไม่พบการน าผลประเมินการสอนทุก

รายวิชาไปพัฒนา  มีเพียงการสรุปให้

น าไปพัฒนา 

2.7)  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

5  ข้อ 5  5.00 5 1-5 (5ข้อ) 5.00   

ผลส ารวจพัฒนาคณะควรท าต่อให้

ครบ  การส่งเสริมประชุมต้องให้

ครบถ้วนทุกสาขา 

2.8)  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
 
 

5  ข้อ 5  5.00 3 1-3 (3 ข้อ) 3.00   

ไม่มีรางวัลระดับชาติ  แต่การวาง
แฟนด้านนี้ส่วนใหญ่ปฏิบัติอยู่ใน
คณะ  บัณฑิตไม่ได้ตามเป้าหมาย ไม่
บรรลุ 90% 

  คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 4.86 คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 3.09    
 

 



 
4 ผลการประเมินคุณภาพภายใน   วิทยาลัยทองสุข ปีการศึกษา 2554     

 

จุดเด่น :   
 
 
จุดควรพัฒนา :   

1. วิทยาลัยยังขาดการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซ่ึงก าหนดให้มีการประเมินทุกปีการศึกษา  
2. การพัฒนาคณาจารย์ของวิทยาลัย ด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  รวมถึงการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.  
3. การประเมินผลระบบและกลไกในจัดการเรียนการสอน  ยังไม่ได้น าไปพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  อุปกรณ์  ส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และ

เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้  
4. การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามลักษณะบัณฑิตในด้านการประชุมวิชาการในระหว่างสถาบัน  และที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติน้อย 

 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ :  

1. วิทยาลัยควรก าหนดตัวบ่งชี้  เกณฑ์  และเป้าหมาย  ในการพัฒนาหลักสูตรให้ครบถ้วนทั้งในด้านการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  รวมถึงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  ทั้งด้านวิชาการและ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาให้ครบถ้วน  และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่วิทยาลัยก าหนด 

2. คณะฯ ควรมีการวางแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ทั้งในด้านวิชาการ  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ  เป็นเชิงรุก  และบูรณา
การให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับภาระงานของบุคคลในระดับต่าง ๆ  และมีเป้าหมายของแผนที่ชัดเจน 

3. คณะฯ ควรมีการน าผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ ไปพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เสริมบรรยากาศการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

4. ควรส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างเป็นระบบและมีการน าเสนอผลงานวิชาการของวิทยาลัยมากขึ้นในเวที
ภายนอก 
 

 
 
 



 
5 ผลการประเมินคุณภาพภายใน   วิทยาลัยทองสุข ปีการศึกษา 2554     

ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม SAR ผลการด าเนินงานตาม SAR การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุหรือข้อสังเกต 

(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR) 

ข้อ 
ร้อยละ 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 
คะแนน 

(1-5) 
ข้อ 

ร้อยละ 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 

คะแนน 
(1-5) 

บรรล ุ
() 

ไม่บรรลุ 
() 

3.1)  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

5  ข้อ 5  5.00 6 1-6 (6  ข้อ) 4.00   
ยังไม่เห็นการน าผลประเมินไป
พัฒนาการบริการ 

3.2)  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 5  ข้อ 5  5.00 4 1-4 (4  ข้อ) 3.00   

ไม่มีการประเมินผลส าเร็จในบัณฑิต
ไม่มีเครือข่ายระหว่างสถาบันน้อย  มี
บางคณะ 

  คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 5.00 คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 3.50    
จุดเด่น :   

1. มีระบบและกลไกในการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  ให้กับทั้งนักศึกษาในปัจจุบันและศิษย์เก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความต่อเนื่อง  และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการเสริม
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ  รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมจ านวนมาก 

 
จุดควรพัฒนา : 

1. ขาดการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนในการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 
2. การพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษายังไม่ได้วางแผนแบบบูรณาการในระดับวิทยาลัย  เป็นการท าในรายคณะและแต่ละคณะท าไม่ครบทุกด้าน 

 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ : 

1. คณะควรมีการประเมินความส าเร็จของแผน ในด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและสภาพเศรษฐกิจและสังคม  

2. ควรมีการวางแผนและด าเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้ครบทุกด้าน  รวมถึงการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยในภาพรวมด้วย 
 

 



 
6 ผลการประเมินคุณภาพภายใน   วิทยาลัยทองสุข ปีการศึกษา 2554     

ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบท่ี  4  การวิจัย 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม SAR ผลการด าเนินงานตาม SAR การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุหรือข้อสังเกต 

(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR) 

ข้อ 
ร้อยละ 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 
คะแนน 

(1-5) 
ข้อ 

ร้อยละ 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 

คะแนน 
(1-5) 

บรรล ุ
() 

ไม่บรรลุ 
() 

4.1)  ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

8  ข้อ 5  5.00 5 1-5 3.00   
ขาดการประเมินผลส าเร็จ 

4.2)  ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

5  ข้อ 4  4.00 3 
2, 3, 4 (3 ข้อ) 

(ขาดข้อ  1  และ  5) 
3.00   

ไม่มีการวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ  ไม่มี
งาน 

4.3)  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

20,000   4.00  
196,000 

100 
1,960 x 5 

25,000 0.39   
โครงการวิจัย  21  โครงการ 

  คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 4.33 คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 2.13    
จุดควรพัฒนา : 

1. ระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท าผลงานวิจัย  ท าให้ไม่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ  
2. ศูนย์วิจัยของวิทยาลัยขาดแผนพัฒนางานวิจัยอย่างเป็นระบบในเชิงรุก  และกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับคณะยังไม่เหมาะสมกับการด าเนินงานของคณะ  ท าให้คณะต่าง ๆ ขาด

ทิศทางในการจัดการงานวิจัยของคณะกับภารกิจต่าง ๆ ได ้
3. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งยังขาดแผนในการด าเนินการวิจัยที่สอดคล้องกับปรัชญาของการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อบริการชุมชน 
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ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ : 
1. วิทยาลัยและคณะควรร่วมกันก าหนดระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อผลักดันให้คณาจารย์ในคณะร่วมมือกันท างานวิจัยเพิ่มมากขึ้น และน าผลงานวิจัยไป

เผยแพร่ในเวทีวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้มีจ านวนมากขึ้น  อีกทั้งควรมีแผนในการท างานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับสาธารณะ เพิ่มมากขึ้นอีก 
2. ศูนย์วิจัยของวิทยาลัยควรมีแผนการด าเนินงานการส่งเสริมการวิจัยรายคณะ  โดยระบุให้ชัดเจนทั้งหัวข้อ  เวลา  งบประมาณ  ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของคณะ  นอกจากนี้ศูนย์วิจัยจะต้องเป็นพี่เลี้ยงที่ดี

ในเอื้อให้เกิดความสะดวกในการท าวิจัยของคณะต่าง  ๆ
3. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมีโอกาสในการสร้างงานวิจัยชุมชน/วิจัยท้องถิ่น  ควรมีระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนาและสร้างงานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม  และเสริมสร้างคุณค่าการเป็นฐาน

วิจัยชุมชนที่ดีให้กับวิทยาลัย 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม SAR ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุหรือข้อสังเกต 

(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR) 

ข้อ 
ร้อยละ 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 
คะแนน 

(1-5) 
ข้อ 

ร้อยละ 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 

คะแนน 
(1-5) 

บรรล ุ
() 

ไม่บรรลุ 
() 

5.1)  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

5  ข้อ 5  4.00 3 1,2,3 3.00   
 

5.2)  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

4  ข้อ 4  4.00 4 1,2,3 4.00   
 

  คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 4.00 คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 3.50    
จุดเด่น :   

จุดควรพัฒนา : 
1. วิธีการในการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

2. ขาดความชัดเจนในการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
3. ขาดความชัดเจนในการประเมินผลความส าเร็จ และการน าผลประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการรวมทั้งการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ : 

1. ควรทบทวนวิธีการวิธีการให้บริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  โดยมีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานประจ าปีที่ชัดเจนถึงจ านวนโครงการ ประเภทโครงการ ว่าจะจัดโครงการอะไรบ้าง  เวลาในการ
ด าเนินการ ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ ความส าเร็จและหรือบรรลุเป้าหมาย 

2. ควรจัดท าโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาและควรน าประเด็นจากการให้บริการทางวิชาการมาต่อยอดเป็น
งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม ่

3. การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยต้องสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลความส าเร็จของการบูรณาการเพื่อน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาแผนพัฒนา  กระบวนการ  และผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

4. ส่งเสริมให้มีการน าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการเช่นรูปแบบการให้บริการและขอบเขตของการให้บริการ เป็นต้น 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบท่ี  6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม SAR ผลการด าเนินงานตาม SAR การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุหรือข้อสังเกต 

(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR) 

ข้อ 
ร้อยละ 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 
คะแนน 

(1-5) 
ข้อ 

ร้อยละ 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 

คะแนน 
(1-5) 

บรรล ุ
() 

ไม่บรรลุ 
() 

6.1)  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6    ข้อ   5.00 4  4.00   
 

  คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 5.00 คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 4.00    
จุดเด่น :   
  
 
 
จุดควรพัฒนา : 
  
 
 
 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ : 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม SAR ผลการด าเนินงานตาม SAR การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุหรือข้อสังเกต 

(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR) 

ข้อ 
ร้อยละ 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 
คะแนน 

(1-5) 
ข้อ 

ร้อยละ 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 

คะแนน 
(1-5) 

บรรล ุ
() 

ไม่บรรลุ 
() 

7.1)  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหาร
ทุกระดับของสถาบัน 

7  ข้อ 7  5.00 7  5   
 

7.2)  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5  ข้อ 5  5.00 2  2    
7.3)  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

5  ข้อ 5  5.00 5  5   
 

7.4)  ระบบบริหารความเสี่ยง 6  ข้อ 6  5.00 1  1    
  คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 5.00 คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 3.25    
จุดเด่น :   
 
จุดควรพัฒนา :  
 1.ควรมีการจัดท าแผนจัดการความรู ้
                2. ควรมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการด าเนินงาน 
                3. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศควรเชื่อมโยงให้ถึงทุกหน่วยงานโดยเฉพาะศูนย์การศึกษานอกสถานที่ทุกแห่ง 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ :  
 1. ควรอบรมให้ความรู้แก่คณะฯศูนย์ ฯในการจัดท าแผนจัดการความรู ้
                2. วิทยาลัยต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์อย่างน้อย 3 ยุทธศาสตร ์
 

 



 
11 ผลการประเมินคุณภาพภายใน   วิทยาลัยทองสุข ปีการศึกษา 2554     

ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม SAR ผลการด าเนินงานตาม SAR การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุหรือข้อสังเกต 

(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR) 

ข้อ 
ร้อยละ 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 
คะแนน 

(1-5) 
ข้อ 

ร้อยละ 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 

คะแนน 
(1-5) 

บรรล ุ
() 

ไม่บรรลุ 
() 

8.1)  ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

7  ข้อ 7  5.00 6  4.00   
 

  คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 5.00 คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 4.00    
จุดเด่น :   
  
 
 
 
 
จุดควรพัฒนา : 1 ควรมีการวิเคราะห์การใช้เงินตามแผนงาน/โครงการทุกสิ้นปีการศึกษา 
  
 
 
 
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ : 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม SAR ผลการด าเนินงานตาม SAR การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุหรือข้อสังเกต 

(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR) 

ข้อ 
ร้อยละ 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 
คะแนน 

(1-5) 
ข้อ 

ร้อยละ 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 

คะแนน 
(1-5) 

บรรล ุ
() 

ไม่บรรลุ 
() 

9.1)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9  ข้อ 9  5.00 7  4.00   
 

  คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 5.00 คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 4.00    
จุดเด่น :   
   
 
จุดควรพัฒนา : 1.ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ เน้นการน าตัวบ่งช้ีไปท างานของทุกหน่วยงาน 
                         2.พัฒนาเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายนอกสถาบัน 
                        3. การใช้เอกสารอ้างอิงยังไม่ตอบตัวบ่งชี้ ควรมีการวางแผนพัฒนาการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและควรพัฒนาการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
                        4. ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ควรมีแผนงาน โครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับส่วนกลางเพื่อส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าป ี
ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ : 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบท่ี  10  การส่งเสริมนโยบายสถานศึกษา  3  ดี (3D) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม SAR ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุหรือข้อสังเกต 

(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR) 

ข้อ 
ร้อยละ 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 
คะแนน 

(1-5) 
ข้อ 

ร้อยละ 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 

คะแนน 
(1-5) 

บรรล ุ
() 

ไม่บรรลุ 
() 

10.1)  การบริการจัดการสถานศึกษา  3  ดี 
(3D) 

5  ข้อ 5  5.00 4 1,2,3,4 4.00   
 

10.2)  ผลที่เกิดกับนิสิตตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) มีความรู้เจตคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

5  ข้อ 5  5.00 5 1,2,3,4,5 5.00   
 

  คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 5.00 คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 4.50    
จุดเด่น :   

1. วิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมมีการช้ีน า ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของสังคมในประเด็นนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านประชาธิปไตย ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด อัน
จะน าไปสู่การพัฒนานักศึกษาและแก้ไขปัญหาสังคมต่อไป 

จุดควรพัฒนา : 
1. ควรมีการประชุมติดตามผลเพื่อกระตุ้นให้กิจกรรมมีการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ : 
1. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ให้ครบทั้ง 3 ด้าน 
2. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรอ่ืนๆ  
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วน 

 



 
14 ผลการประเมินคุณภาพภายใน   วิทยาลัยทองสุข ปีการศึกษา 2554     

ผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบท่ี  11  อัตลักษณ์ของวิทยาลัยและคณะ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม SAR ผลการด าเนินงานตาม SAR การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุหรือข้อสังเกต 

(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR) 

ข้อ 
ร้อยละ 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 
คะแนน 

(1-5) 
ข้อ 

ร้อยละ 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร =.......) 

คะแนน 
(1-5) 

บรรล ุ
() 

ไม่บรรลุ 
() 

11.1)  ระบบกลไกการพัฒนานักศึกษาของ
วิทยาลัยทองสุขกับการปฏิบัติจริง 

5  ข้อ 5  5.00 4  4.00   
 

  คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 5.00 คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 4.00    
จุดเด่น :   
  
 
 
จุดควรพัฒนา : 

1. การก าหนดอัตลักษณ์ไม่สะท้อนความเป็นบัณฑิตของคณะและของวิทยาลัย 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ : 
1. ควรทบทวนการก าหนดอัตลักษณ์ของคณะเพื่อให้สะท้อนความเป็นบัณฑิตของวิทยาลัย 

 
 
 

 


