
 



ค ำน ำ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภายใต้ชื่อ Trang Campus Quality Assurance หรือ TC QA เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาจาก SDU QA ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นกระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็น
เลิศ โดยใช้การเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การปรับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx) โดยครอบคลุมถึงการควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ในภารกิจหลักด้านการศึกษา หลักสูตร การวิจัย 
การพัฒนานักศึกษา การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารและการ
สนับสนุนระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยประกอบไปด้วยเกณฑ์ และระบบการประเมินคุณภาพที่
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์และมุ่งสูค่วามส าเร็จตามวิสัยทศัน์ของ
มหาวิทยาลัย 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และสรุปผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดท ารายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รับทราบผลการประเมินและน าไปปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 



สำรบัญ 

หน้ำ 

ค ำน ำ ก 

สำรบัญ ข 

บทสรุปผู้บริหำร ค 

การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ค 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  
ประจ าปีการศึกษา 2559 ง 

หนังสือรับรองผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จ 

บทที่ 1 กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 1 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 1 

วิธีการประเมิน 1 

เกณฑ์การตัดสินผล 2 

บทที่ 2  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
SDU QA ของศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 3 

ตารางสรปุผลการประเมินรายตวับ่งชี้ ปีการศึกษา 2559 3 

ตารางสรปุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ประจ าปีการศึกษา 2559 5 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 5 

ภำคผนวก 7 

การค านวณผลการประเมนิคุณภาพของระบบ SDU QA 8 

 
 



บทสรุปผู้บริหำร 

กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ตามการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: Suan Dusit University 
Reprofiling ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้น าการปรับยุทธศาสตร์และผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) ในการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ภ) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเห็นชอบ ตามล าดับ เมื่อได้รับการพิจารณา
เห็นชอบแล้วมหาวิทยาลัยจะด าเนินการประเมินตนเอง และประเมินคุณภาพตามคู่มือฯ ดังกล่าว 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ปีการศึกษา 2559 – 2563 
มีแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มีแนวทางในการด าเนิ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 1-5) และการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต (SDU Reprofiling) ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ: Education Criteria for Performance Excellence (ExPEx) ในหมวด 2-6 มา
พัฒนาและด าเนินการ ซึ่งจะมีการทบทวนการด าเนินงาน (Retreat) ปีละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
2559 2560 2561 และ 2562  เพื่อส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทั ศน์ของมหาวิทยาลัยในปี
การศึกษา 2563 

เกณฑ์การประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนี้ มีทั้งการประเมินในเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพส าหรับเชิงปริมาณมีค่าคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยการค านวณระดับคะแนนจะมีสูตรการค านวณ
ผลลัพธ์รายประเด็นอย่างชัดเจน และในส่วนของการประเมินเชิงคุณภาพ จะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
ทางเลือก 2 ทาง คือ ผ่านเกณฑ์การประเมิน หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีค าอธิบายรายละเอียดที่
แสดงถึงผลลัพธ์ของความส าเร็จรายประเด็นค่าเป้าหมายของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็น
ลักษณะแบบอัตราก้าวหน้า (Milestone) ที่แสดงถึงพัฒนาการ การขับเคลื่อนที่มุ่งสู่ความส าเร็จและ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงที่ส่งผลให้การจัดการคุณภาพในองค์รวมของมหาวิทยาลัยเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 



ง 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน SDU QA ของศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ในระบบ SDU QA ประจ าปี
การศึกษา 2559 มีทั้งสิ้น 18 กระบวนการ  21 ตัวบ่งชี้  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
พันธกิจที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 2.50  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุง 
พันธกิจที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คะแนนเฉลี่ย 0.00  ผลการด าเนินงานอยู่ใน

ระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
ภำพรวม  คะแนนเฉลี่ย 3.50  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 

 



หนังสือรับรองผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ระดับคณะ/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำนอกสถำนท่ีตั้ง/ส่วนงำนอื่นเทยีบเท่ำคณะ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง/ส่วนงานอ่ืนเทียบเท่าคณะ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษา 
นอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยยึดแนวทางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) ในการตรวจประเมินใน วันที่ 26 กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้ทุกประการ 
 

 
 

.............................................................. 
( ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน ) 

 ต าแหน่ง คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดสุติ 

ประธานกรรมการ 
 
 

.............................................................. 
(   ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งด าเนนิสวัสดิ์   ) 

 ต าแหน่ง....................อาจารย์...................................... 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดสุติ 

กรรมการ 

 
 

.............................................................. 
(   ปิยาณี ชดช้อย  )             

 ต าแหน่ง...................เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป............ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดสุติ 

กรรมการ 
 
 

.............................................................. 
(   ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสนิธุ์    ) 

 ต าแหน่ง นักวิจยั  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดสุติ 

เลขานุการ 
 
 



บทที่ 1 
กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้ประสานงานและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน และเลขานุการ จ านวน 1 ท่าน โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในได้ก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประเมินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ตามผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(SDU QA) 

2. เพื่อให้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ทราบสถานภาพ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา และน าผลมา
ใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

วิธีกำรประเมิน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการประเมินตามกระบวนการ ดังนี้ 
1. กำรประสำนงำนระหว่ำงศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง กับคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน 
1) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ทาบทามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

และประสานก าหนดวัน – เวลา ในการประเมิน 
2) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดส่งก าหนดการตรวจประเมิน เอกสารรายงานการประเมิน

ตนเอง และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ SDU QA ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ศึกษาและเตรียมการประเมินล่วงหน้า 

2. กำรวำงแผนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
1) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมร่วมกันเพื่อซักซ้อมความ

เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน และบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2) ประธานและคณะกรรมการร่วมกันก าหนดกิจกรรม และตารางการประเมิน รวมถึงการแบ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประเมินแต่ละท่าน ก าหนดวิธีการประเมิน รวมถึงชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 
แบบฟอร์ม และการเขียนรายงาน 
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3. กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามล าดับ ดังนี้ 
1) ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน า

คณะกรรมการประเมินกับคณะผู้บริหารของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
2) ผู้บริหารบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
3) คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
4) คณะกรรมการศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่าง ๆ ผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และหลักฐานเชิงประจักษ์อื่น ๆ 
4. กำรด ำเนินงำนหลังกำรตรวจเยี่ยม 

1) คณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินตามที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประธานคณะกรรมการมอบคณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินของแต่ละท่านพร้อมทั้ง

น าเสนอปัญหาที่พบเพื่อให้ที่ประชุมร่วมอภิปรายปัญหาและสรุปผล 
3) ประธานและคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วน 

และความสมบูรณ์ของผลการประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ต่อผู้บริหารและบุคลากร
ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ให้รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน 

4) สรุปรายงานประเมิน และจัดท ารูปเล่มส่งให้กับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
5. วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล 

คณะกรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากนั้น
น าข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์กำรตัดสินผล 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับต้องปรับปรงุ 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับพอใช ้
3.51 - 4.50 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับด ี
4.51 - 5.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับดีมำก 

 



 

บทที่ 2  
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน SDU QA  
ของศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ ปีกำรศึกษำ 2559 

พันธกิจ/ตัวบ่งชี ้ ผลกำรประเมิน คะแนนที่ได ้

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
1-A1.1 นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์วชิาชีพตามที่หลักสตูร
ก าหนดที่ระบไุว้ใน มคอ.2 

ผ่าน 5 

1-A1.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มีเครือข่ายความร่วมมือในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกบัหน่วยงานหรือองค์การภายนอก เพื่อส่งนักศึกษา
ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ผ่าน 5 

1-A2.1 ทุกหลักสูตรมีระบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตาม 3R8C 
SDU SPIRITและสุขภาวะโดยบรูณาการกับระบบการจัดการเรียนการ
สอน 

ผ่าน 5 

1-A2.3 ทุกหลักสูตรมีระบบการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดย
บูรณาการกับระบบการเรียนการสอน และการเชื่อมโยงกบัสถาบันภาษา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ผ่าน 5 

1-A3.1 ระบบส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและ/หรือได้รับรางวัล
ทางวชิาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

ผ่าน 5 

1-A3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 100 5 

1-A4.1 ระบบการให้ค าปรึกษาทางวชิาการและการใช้ชวีิตกับนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู ่

ผ่าน 5 

1-A5.1 ร้อยละของศิษย์เก่าที่เป็นเครือข่าย ร้อยละ 100 5 
1-B1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดในหลักสูตร (มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7) 

ร้อยละ 100 5 
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พันธกิจ/ตัวบ่งชี ้ ผลกำรประเมิน คะแนนที่ได ้

1-B2.1 ร้อยละของรายวิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ
เชิงรุก (Integrated Active Learning) 

ร้อยละ 70 5 

คะแนนเฉลี่ยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  5 
ด้ำนกำรวิจัย 
2-A1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์หรือที่เก่ียวข้องกับ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 42.86 5 

คะแนนเฉลี่ยด้ำนกำรวิจัย  5 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
3-A1.1 ระบบและกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้และความเชีย่วชาญ
ของบุคลากรตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

ไม่ผ่าน 0 

3-A3.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อสนบัสนุนการ
บริการวิชาการ 

ผ่าน 5 

3-A4.1 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

ร้อยละ 66.67 5 

3-A6.1 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มีกระบวนการในการจัดตัง้แหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ไม่ผ่าน 0 

คะแนนเฉลี่ยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  2.5 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4-A1.1 ระบบและกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้และความเชีย่วชาญ
ของบุคลากรตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

ไม่ผ่าน 0 

คะแนนเฉลี่ยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  0 
ด้ำนกำรกำรบริหำรจัดกำร 
5-B1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีไ่ด้รับการเพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวชิาชีพ ไม่ต่ ากว่า 18 ชัว่โมงต่อป ี

ร้อยละ 82.35 5 

5-B2.1 อาจารย์ประจ าที่ได้รบัการสนบัสนนุการพฒันาทักษะทางวิชาชีพ
โดยปฏิบตัิงานแบบเต็มเวลากับองค์การภายนอก 

7 คน 5 

5-B4.1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุทั้งหมดทีไ่ด้รับการเพิ่มพูน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวชิาชพี ไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมงต่อป ี

ร้อยละ 50.00 5 

5-B6.1 ระบบและกลไกส่งเสริมสมรรถนะ และสนับสนนุให้บุคลากร
เติบโตตามสายอาชีพ 

ผ่าน 5 
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พันธกิจ/ตัวบ่งชี ้ ผลกำรประเมิน คะแนนที่ได ้

5-B7.1 กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการความรู้ และ
การถ่ายทอดงานอย่างเปน็รูปธรรม 

ผ่าน 5 

คะแนนเฉลี่ยด้ำนกำรบริหำรจดักำร  5 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน SDU QA ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

พันธกิจ 
จ ำนวน

กระบวนกำร 
จ ำนวน
ตัวบ่งชี ้

จ ำนวน
ตัวบ่งชี้

เชิง
ปริมำณ 

จ ำนวน
ตัวบ่งชี้

เชิง
คุณภำพ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 - 4.50 การด าเนนิงานระดับด ี
4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

ด้านการผลิตบณัฑิต 7 10 4 6 5.00 ดีมาก 
ด้านการวิจัย 1 1 1 0 5.00 ดีมาก 
ด้านการบริการวิชาการ 4 4 1 3 2.50 ปรับปรุง 
ด้านการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 1 0 1 0.00 ปรับปรุงเร่งด่วน 

ด้านการบริหารจัดการ 5 5 3 2 5.00 ดีมาก 
รวม 21 9 12 5.00 3.50 

 

ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ 

จุดเด่น 
1. ผู้น าองค์กรมีวิสัยทัศน์ มุ่งความส าเร็จขององค์กรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รบัฟังความคิดเห็น

ของบุคลากร มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก 
2. อาจารย์ของทุกหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรให้มีมาตรฐาน เอาใจใส่ดูแล

นักศึกษาและเปน็แบบอย่างทีด่ี 
3. บุคลากรมีการประสานร่วมมือกันท างานเป็นทีม 
4. มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามพันธกิจของศูนย์ ฯ ตรัง ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อ ศูนย์ฯ 

บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานภายนอก 
5. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในการเพิ่มพูนความรู้ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านจ านวนมาก 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่าและความเข้มแข็งของหลักสูตร 
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2. การจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมศักยภาพและสมรรถนะของนักศึกษา และมีการเชื่อมโยงกบั
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย 

3. การด าเนินการกิจกรรม/โครงการตามพันธกิจควรท าเปน็ระบบ ขั้นตอนการด าเนนิงานรวมถึงการ
ติดตามผลตามกระบวนการ PDCA 

4. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีต าแหน่งทางวชิาการจ านวนมากข้ึน 
5. เนื่องจากเป็นศูนยท์ี่มีศักยภาพและมีหลักสูตรเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัจึงควรก าหนดตัวชีว้ัดให้

ครอบคลุมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
 
 



 

ภำคผนวก 



8 

กำรค ำนวณผลกำรประเมินคุณภำพของระบบ SDU QA 

• ระดับคะแนนของผลการประเมิน ดังนี้ 
คะแนน ผลกำรประเมิน 

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

ที่มา: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

• วิธีการค านวณผลการประเมิน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้ 
ลักษณะที่ 1 การค านวณผลการประเมินตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
ลักษณะที่ 2 การค านวณผลการประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

• ตัวบ่งชี้ส าหรับปีการศึกษา 2559 

พันธกิจ 
จ ำนวน

กระบวนกำร 
จ ำนวน
ตัวบ่งชี ้

จ ำนวน 
ตัวบ่งชี ้

เชิงปริมำณ 

จ ำนวน 
ตัวบ่งชี ้

เชิงคุณภำพ 
ด้านการผลิตบณัฑิต 7 10 4 6 
ด้านการวิจัย 1 1 1 0 
ด้านการบริการวิชาการ 4 4 1 3 
ด้านการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 1 1 0 1 
ด้านการบริหารจัดการ 5 5 3 2 

รวม 21 9 12 
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• ตัวอย่างวิธีการค านวณผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

ลักษณะที่ 1 : กำรค ำนวณผลกำรประเมินตัวบ่งชี้เชงิปริมำณ 

• ประเมินผลจำกเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนจริงกับเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ก ำหนดไว้ 
ผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง 
ตัวอย่ำง : นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center)  หรือหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย 
ค่ำเป้ำหมำย ปีกำรศึกษำ 2559 :  นักศึกษาร้อยละ 50 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปี
การศึกษานั้น ๆ  ต้องฝึกงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) หรือหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย 
สูตรกำรค ำนวณ 
ข้อ 1 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center)  หรือ
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ตามสูตร 
                                               40 x 100 = 44.44 
                                               90 
ข้อ 2 การแปลงค่าคะแนน ตามสูตร  
                                              44.44 x 5 = 4.44 
                                                50 
ดังนั้น ผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ ได้ระดับคะแนน 4.44 
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ลักษณะที่ 2 : กำรค ำนวณผลกำรประเมินตัวบ่งชี้เชงิคุณภำพ 

• ประเมินผลควำมส ำเร็จจำกผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน คือ 
ผลกำรประเมิน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน     เท่ากับ 5 คะแนน 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เท่ากับ 0 คะแนน 

ผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง 
ตัวอย่ำง : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต 
(SDU SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 

ไม่ผ่ำน (ไม่บรรล)ุ มหาวิทยาลัยไม่มีระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) และสุข
ภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 

ผ่ำน (บรรลุ) มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่ง
ครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) และสุข
ภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต 
(SDU SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน ตามเอกสารหลักฐานที่แสดง เมื่อ
พิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ได้ระดับคะแนน 5 
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• ตัวอย่างสรุปผลการประเมินคุณภาพรายพันธกิจ 
1. น าค่าคะแนนรายตัวบ่งชี้มารวมกัน หารด้วยจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด  

ผลการประเมินรายพันธกิจ =  ผลรวมของค่าคะแนนรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 
จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 

=  4.44+3+3+3+3+4+4+4+4+5+5+5+0+5 
14 

=  32.44 
9 

=  3.74 
ดังนั้นผลการด าเนินงานพันธกิจที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ได้ระดับคะแนน 3.74 

2. น าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากข้อ 1 มาเทียบกับระดับคะแนนของผลการประเมิน เพื่อสรุประดับคุณภาพ
พันธกิจที่ 1 

พันธกิจ 
จ ำนวน

กระบวนกำร 
จ ำนวน 
ตัวบ่งชี ้

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำร
ประเมิน 

ด้านการผลิตบณัฑิต 11 14 3.60 ดี 

การค านวณผลการประเมินคุณภาพในพันธกิจอ่ืน ๆ ด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิต 

 


