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ค ำน ำ  
 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้ 
สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ” และมีเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ ว่า 
“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ 
ในการประกันคุณภาพการศึกษา และได้พัฒนาระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานการศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ส่งผลให้มีการพัฒนา
คุณภาพที่สูงข้ึน 

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2563 โดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 
ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากทะเบียนผู้ประเมินของ คปภ. จ านวน 5 ท่าน 
ได้ด าเนินการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตามก าหนดการ ศึกษาเอกสาร ทั้งยังได้สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งช้ี ซึ่งคณะกรรมการประเมิน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม เพื่อเป็น
ข้อมูลที่แสดงถึงสภาพการด  า เน ินงานของมหาว ิทยาลัยตามความเป็นจร ิง ท  าให ้การประเมินเป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการประเมินขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้  
 คณะกรรมการประเมินหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าผลการประเมิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่างๆ  
ที่ให้ไว้ระหว่างการประเมินจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ และมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีการศกึษา 2562 

 
 

1. บทสรุปผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี โดยมี

วิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู ้
สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ อีกทั้งยังมีการด าเนินงานที่สอดรับกับ 
พันธกิจ 5 ข้อ คือ 1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะ  
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 3) พัฒนาท้องถ่ินตามศักยภาพ สภาพ
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริ
สู่การปฏิบัติ 4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และ 5) บริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ระดับ คือ  
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน โดยพบว่า การบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวมของมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการที่ดียิ่งขึ้น ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยผ่านการก ากับมาตรฐาน โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพระดับดีมาก จ านวน 4 หลักสูตร และระดับคุณภาพดี จ านวน 43 หลักสูตร สัดส่วน
อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 41.78 เป็นร้อยละ 44.96 (5 คะแนน) และ
สัดส่วนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 29.65 (2.47 คะแนน) เป็นร้อยละ 
36.31 (3.03 คะแนน) นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนใน
สัดส่วนที่สูง (5.00 คะแนน) และชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
(5.00 คะแนน) โดยผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  
ในปีการศึกษา 2562 มีคะแนน 4.64 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งคะแนนสูงกว่าปีการศึกษา 2561 ที่คะแนนเท่ากับ 4.62 
มีผลการประเมินดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต    ระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.40) 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย      ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.76)  
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ    ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00)  
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00)   
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ    ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.64)  
เมื่อวิเคราะห์ในมิติของระบบพบว่า ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) อยู่ในระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.11)  

ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.80) และด้านผลลัพธ์ (Output) อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.64) สิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อให้มีผลคะแนนที่สูงข้ึนในด้านปัจจัยน าเข้า  
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คือ ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน และเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นผล
เช่ือมโยงถึงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ซึ่งเป็นผลลัพธ์ รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้มีคะแนนที่สูงข้ึน และการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม โดยมีจุดเด่น
และแนวทางเสริมจุดเด่น ดังนี ้
 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก จ านวน 4 หลักสูตร และระดับคุณภาพดี จ านวน 43 หลักสูตร 
 2. มีอาจารย์ประจ าสถาบันมศัีกยภาพสูง โดยเฉพาะด้านคุณวุฒิปริญญาเอก ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44.96 และมศีาสตราจารย์ จ านวน 3 ท่าน รวมถึงรองศาสตราจารยแ์ละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 123 ท่าน ซึ่งเป็นศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย และการพัฒนาการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มีการก าหนดแผนและระบบ กลไก ตลอดจนด าเนินการด้านการบริการนักศึกษา และการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีแผนและระบบ กลไก การเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และด้านดิจิทัลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ชัดเจน โดยเฉพาะทักษะมาตรฐานด้านไอซีที (การสอบวัดผลด้าน IC3) 
 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
 1. หลักสูตรที่มีผลการด าเนินงานในระดับดีมาก ควรเป็นหลักสูตรต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับหลักสูตรอื่นๆ และควรเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับการเผยแพร่หลักสูตร (TQR) ต่อไป 
 2. ควรพัฒนาตัวช้ีวัดของโครงการ และแผนการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
ผลลัพธ์ของโครงการและแผน 
 3. ควรพัฒนาเครื่องมือการประเมินศักยภาพของนักศึกษาตามสมรรถนะแต่ละด้าน 
 4. ควรนิยามอัตลักษณ์ของบัณฑิต (บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี และมีทักษะ 
พหุภาษา) และพัฒนาเครื่องมือ/แบบประเมินที่ใช้วัดอย่างเป็นรูปธรรม 
 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเด่น 
 1. มีการบรูณาการงานวิจัยกบังานบริการวิชาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 2. มีแผน และระบบ กลไกการสนับสนุนการวิจัยที่ดี รวมทั้งระบบสารสนเทศที่ทันสมัยหลายระบบ 
เพื่อพัฒนางานวิจัย 
 3. มีผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน 
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แนวทางเสริมจุดเด่น 
 1. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล
เพิ่มข้ึน 
 2. ควรส่งเสริมงานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ โดยน าไปเช่ือมโยงกับการบริการวิชาการทุกด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
 1. มีการก าหนดชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการและผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน และม ี
การด าเนินงานจนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องถึง 19 ชุมชน ที่ท าอย่างต่อเนื่อง 3 ปีข้ึนไปมี  
15 ชุมชน 
 2.  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับระบบบริหาร จัดการงานวิจัย เ ชิงพื้นที่  โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
 3. มีระบบฐานข้อมูล RMU เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งงานวิจัย/โครงการ
บริการวิชาการชุมชน 
 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
 1. ควรมีการบรูณาการระหว่างศาสตร์ ด้านการบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมายให้มากขึ้น 
 2. ผลักดันให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยืน ได้แก่ ชุมชนบ้านเนินขาม และชุมชน
บ้านสระไม้แดง 
 

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
จุดเด่น 
 1. รางวัลเพชรสยาม เป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติบุคคลผู้อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย  
ที่มอบให้กับผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับประชาชน สังคม และประเทศชาติ รางวัลดังกล่าวได้รับการรับรองเป็น
รางวัลสูงสุดระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
 2. มีเครือข่ายทางวัฒนธรรม และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่สนับสนุนในการสร้างผลงานองค์ความรู้ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
 1. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยครบทุกพันธกิจ 
ทั้ง 3 ด้าน โดยเฉพาะการวิจัย และครอบคลุมตามจุดเด่นของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ 
การพัฒนาท้องถ่ิน และควรมีการก ากับติดตามผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพให้มากขึ้น 
 2. ควรส่งเสริม สนับสนุนจัดท าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบแหล่งเรียนรู้ และสื่อ  
การเรียนรู้แบบ Online  
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
 1. มีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสถานประกอบการและมีเป้าหมายชัดเจน 

2. มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เช่ือมโยงตามรายยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
3. มีการน าผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยมาใช้ในการบริหารได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแสดงให้เห็น

ถึงจุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
จากภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขันที่
ชัดเจน สามารถน าไปใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์และการบริหารให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 

4. มีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงที่จ าแนกเป็นรายมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 รวมถึงมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 

5. มีคณะที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก 4 คณะ โดยมี 3 คณะที่มี
แนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง และ 2 คณะ (คณะศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก) เป็นศาสตร์
วิชาชีพเฉพาะ 

6. ทุกคณะมีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการ (Process) ที่ดี โดยเห็นได้จากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มีผลลัพธ์ ( Input) ในระดับดี (3.49 และ 2.53)  
แต่สามารถด าเนินการให้มีกระบวนการ (Process) ในระดับที่ดีมาก (4.90 และ 4.90) แสดงให้เห็นว่ามี
กระบวนการ (Process) ที่ดีมากในการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้ได้ผลลัพธ์ 
(Output) ที่ดีด้วย 

 
แนวทางเสริมจุดเด่น  
 1. ควรเพิ่มหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษากับสถานประกอบการเพิ่มข้ึน 
 2. ควรน าเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษมาใช้กับการไปสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
 3. ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินควรเพิ่มงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ ให้เป็นตามรายยุทธศาสตร์ เป็น  
รายปี เพื่อเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณรายปี ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

4. ควรมีการน าผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยประกอบการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป 
5. ควรให้หน่วยงานที่ของบประมาณช้ีแจงงบประมาณรายปี เพื่อร่วมกันพิจารณางบประมาณให้

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย รวมถึงสภาพปัจจุบันและควรวางระบบ
การบริหารงบประมาณให้เกิดความสมดุล โดยวิเคราะห์ค่าน้ าหนักให้สมดุลในทุกยุทธศาสตร์ 

6. ควรให้นิยามค าว่า “การวิเคราะห์ความคุ้มค่า” ให้มากกว่าการพิจารณาในจุดคุ้มทุนอย่างเดียว 
7. ด้านความเสี่ยงควรวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษากับยุทธศาสตร์  และ

หลังจากที่มีการประเมินความเสี่ยงในรอบ 6 เดือนแล้ว ควรมีการทบทวนแผนความเสี่ยงในช่วงเวลาต่อไป 
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดผลต่อการบริหารจัดการที่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

8. ควรมีการติดตามข้อมูลการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) ไปใช้ ให้เกิดผลเชิง
ประจักษ์ที่ชัดเจน  
 9. ควรส่งเสริมการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีความเป็นสากล เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาหลักสูตร และการยอมรับในระดับสากล เพื่อยกระดับโอกาสการสร้างช่ือเสียงแก่สถาบนัและการยอมรบั
ของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตมากยิ่งข้ึน 
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2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์) 

ประธานกรรมการ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา  อัครจินดานนท์) 

กรรมการ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  โสภา) 

กรรมการ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(อาจารยส์มโชค  ฤทธ์ิจ ารูญ) 

กรรมการ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิพันธ์  พานิช) 

กรรมการ  
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(นายนัตพงษ์  อนงค์เวช) 

เลขานุการ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(นางสาวณิฐินันท์  ทองอินทร)์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(นายขนก  ฤกษ์ดี)  
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3. บทน า 
สรุปข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี โดยได้
ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน
ของสถาบัน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 
การบริหารจัดการ 

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาจ านวน 7,532 คน โดยจ าแนกเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 7,336 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ านวน 176 คน และ
นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 11 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 9 คน มีนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 1,684 คน 

อาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด จ านวน 347 คน ปฏิบัติงานจริง จ านวน 338 คน ลาศึกษาต่อ  
จ านวน 9 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 346 คน 

 
หลักสูตร จ านวน 47 หลักสูตร ได้แก่  

- ระดับปริญญาตรี  จ านวน 43 หลักสูตร 
 - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร 
 - ระดับปริญญาโท  จ านวน 2 หลักสูตร 
 - ระดับปริญญาเอก  จ านวน 1 หลักสูตร 
คณะ จ านวน 5 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่  

1. คณะเกษตรและชีวภาพ  
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3. คณะวิทยาการจัดการ  
4. คณะวิทยาศาสตร์ 
5. คณะศึกษาศาสตร์ 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

หน่วยงานสนับสนุน จ านวน 10 หน่วยงาน ได้แก่  
1. ส านักงานอธิการบดี  
2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
7. ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
8. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
9. ส านักงานตรวจสอบภายใน 
10. บัณฑิตวิทยาลัย 
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ปรัชญา (Philosophy) 
“ความรู้ดี มีคุณธรรม น าชุมชนพัฒนา” 
 
พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการ

เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. พัฒนาท้องถ่ินตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการถ่ายทอด 

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  พร้อม

รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ

เป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ” 
 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 

 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Uniqueness) 
“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 
 
ค่านิยม 
อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา : “บัณฑิตย่อมฝึกตน” 
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4. วิธีประเมิน 
4.1 การวางแผนและการประเมิน 

ก่อนการประเมิน  
คณะกรรมการได้ศึกษารายงานการประเมินตนเองและร่วมกันพิจารณาผลการประเมินเบื้องต้น และม ี

ประชุมหารือเพื่อก าหนดรูปแบบการประเมิน โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มการสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีและ
ผู้บริหารหลังจากท่านอธิการบดีกล่าวต้อนรับ แนะน ามหาวิทยาลัย และการน าเสนอรายง านการประเมิน
ตนเอง ซึ่งรูปแบบการประเมินเป็นแบบพิชญพิจารณ์ (Peer review) และซักถามข้อสงสัยของแต่ละตัวบ่งช้ี
เพื่อให้เห็นถึงผลการด าเนินงานโดยละเอียด 
 

ระหว่างการประเมิน  
คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเอง และ

พิจารณาเอกสาร หลักฐาน สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตัวบ่งช้ี พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลจาก
รายงานการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ จากคณะ  

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ี โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางเสริมจุดเด่น 

 
หลังการประเมิน  
1. คณะกรรมการประเมินผล สรุปผลการตรวจสอบข้อมูล รายงานผลการประเมินพร้อมทั้ง 

ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
2. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประเมินซักถามข้อสงสัย 
3. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการจัดท ารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ 
4. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
 

4.2 วิธีตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
1. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบคุณภาพอย่าง

ละเอียด และตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง 
2. สอบถาม สัมภาษณ์ ผู้ด าเนินงานและประมวลสรุปรายงานแต่ละองค์ประกอบ 
3. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลตามที่คณะกรรมการประเมินมีข้อสงสัย  
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5. ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน 
การประเมิน 

ตนเอง 

คะแนน 
การประเมิน 

โดย
คณะกรรมการ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.40 4.40 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริ ห า ร จั ด การหลั กสู ต ร

โดยรวม 
ค่าเฉลี่ย 3.65 171.02 ค่าเฉลี่ย 3.64 3.64 3.64 

47 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ มีคุณ วุฒิ

ปริญญาเอก 
ร้อยละ 40 156 ร้อยละ 44.96 5.00 5.00 

347 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจาร ย์ ป ร ะ จ า สถ าบั นที่ ด า ร ง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละ 
29.64 

126 ร้อยละ 36.31 3.03 3.03 
347 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการ

ใช้ภาษาอังกฤษ 
3 ข้อ 

 
4 ข้อ 4.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัล 

3 ข้อ  
5 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้างนวัตกรรม 

ค่าเฉลี่ย 5.00 27.39 ค่าเฉลี่ย 4.57 4.57 4.57 
6 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.76 4.76 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร ะบบและกล ไ ก ง า น วิ จั ย  ง า น

สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
7 ข้อ 

 
7 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

ค่าเฉลี่ย 4.62 12.87 ค่าเฉลี่ย 4.29 4.29 4.29 
3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ค่าเฉลี่ย 4.69 14.21 ค่าเฉลี่ย 4.74 4.74 4.74 
3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยช น์ต่ อ
ชุมชน 

ร้อยละ 18 23 ร้อยละ 35.94 5.00 5.00 

64 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน 
5 ข้อ 

 
5 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ร้อยละ 12 15 ร้อยละ 78.95 5.00 5.00 

19 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน 
การประเมิน 

ตนเอง 

คะแนน 
การประเมิน 

โดย
คณะกรรมการ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย 
7 ข้อ 

 
8 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 4 เรื่อง  7 เรื่อง 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.64 4.64 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ

การท างาน 
3 ข้อ 

 
4 ข้อ 4.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

7 ข้อ 
 

7 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ค่าเฉลี่ย 4.36 27.40 ค่าเฉลี่ย 4.57 4.57 4.57 
6 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

6 ข้อ 
 

6 ข้อ 5.00 5.00 

 

6. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

องค์ประกอบท่ี 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

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

I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 8 4.01 4.75 4.10 4.40 ระดับด ี
2 4 4.29 5.00 4.87 4.76 ระดับดีมาก 
3 2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
4 2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
5 4 - 4.67 4.57 4.64 ระดับดีมาก 

รวมตัวบ่งชี ้ 20 3 10 7 

4.64 ระดบัดีมาก ผลการประเมิน 
4.11 4.80 4.64 

ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  

มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ภาคผนวก ข. 
ภาพประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  

มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2562 
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15 
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ภาคผนวก ค. 
คณะผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

 
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี (ที่ปรึกษา) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และ 
  บริการวิชาการ (ที่ปรึกษา) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ ผู้อ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ดร.สุภาพันธ์ สายทองอินทร์ รองผู้อ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. นายนัตพงษ ์ อนงค์เวช นักวิชาการศึกษา 
6. นายขนก ฤกษ์ด ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. นางสาวอัจฉรา หัมพานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
8. นางสาวชุลีกร หงษ์สิบแปด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
9. นางสาวณัชชนุตม์ ท่าสาคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
10. นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ภาคผนวก ง. 
 

รายงานการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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รายงานการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เช่น การเรียนภาษากับชาวต่างชาติ เป็นต้น 
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เช่น เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ (กล้องจุลทรรศน์) สารเคมี 

ผู้ดูแลการใช้สารเคมีให้กับนักศึกษา เป็นต้น 
ผลกระทบจากโควิด 19 

1. ขาดโอกาสการปฏิบัติงานในสถานทีจ่ริง 
2. ถูกยกเลิกการเตรียมฝึกประสบการณใ์นสถานประกอบการ 
3. ไม่ชอบเรียนออนไลน์ เรียนในห้องเข้าใจมากกว่า เนื่องจากวิชาที่ปฏิบัติไม่สามารถท าได้ 

แนวทางการน าความรู้ที่เรียนไปใช้ 
น าความรู้ไปปรับใช้ พัฒนาพื้นที่/ภูมิล าเนาของตนเองได ้

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษาปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมเวลาการให้ค าปรึกษา 
2. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

- ควรเพ่ิมความเร็วของ Wi-Fi และประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับศาสตร์ที่
นักศึกษาเรียน เช่น การสร้างแผนที่ เป็นต้น 

- ความทันสมัยของอุปกรณ ์เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น อากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น 
- ควรเพ่ิมโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษาตามศตวรรษที่ 21 เช่น  ภาษา การใช้

เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์เป็นต้น 
3. การเรียนการสอน 

- ควรปรับบางรายวิชาให้มีความทันสมัย  
4. ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของหลักสูตรและคณะ 

 
ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการเพ่ิมประเด็นภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
2. ควรพัฒนาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น 
3. ควรพัฒนาทักษะทางด้านการคิดสร้างสรรค์/การสร้างนวัตกรรมมากขึ้น 
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4. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ 
5. ควรจัดให้มีการทบทวนและการเตรียมตัวสอบเข้าท างานให้กับบัณฑิตที่จบใหม่ 

ข้อชื่นชม 
บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความอดทนต่อการท างานและมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
ชุมชน 

มีการลงนามความต้องการเป็นสหกรณ์ศุภนิมิต 500,000 บาท 
กลุ่มออมทรัพย์ 300,000 บาท 
มีโครงการต่อเนื่อง ความต้องการปีต่อไป 
มีการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผักหน้าบ้าน  การท าน้ ายาใช้เอง) 
การส่งเสริมการตลาด ควรส่งเสริมการตลาด 
ควรส่งเสริมให้แข้มแข็งต่อเนื่อง 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
ประเด็น : งานที่ท ามีปัญหาอะไรหรือไม่ 
สายวิชาการ 
อาจาย์ 1 : ระบบของการท างานคณะวิทยาศาสตร์ มีข้อดี คือ คณะให้ความส าคัญในเรื่องของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยเริ่มจากมีการวางแผน ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  
ปัญหาต้องปรับปรุง  
ด้านอาจารย์  การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ด้านผู้เรียน  1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อาจสืบเนื่องมาจาก

สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น 
2. การกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) นักศึกษาไม่สามารถกู้ได้ เนื่องจากหลักสูตรส่งเล่ม มคอ.2 
ไม่ส าเร็จ การด าเนินการจัดท ารูปเล่มช้า ส่งผลให้การกู้เงินของนักศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
 

อาจาย์ 2 : สะท้อนสภาพปัญหาที่พบ 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีค่อนข้างน้อย 
2. การผลักดันให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
3. การจัดกิจกรรมที่มากขึ้น แต่ถูกลดงบประมาณให้น้อยลง 
4. ต้องการพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่มากขึ้น แต่มีปัญหาของภาระการสอนที่ค่อนข้างเยอะ 
5. การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก แต่ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สังกัด 
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อาจาย์ 3 : การท างานในคณะวิทยาศาสตร์ มีรูปแบบของสังคมแบบพี่น้อง  
ปัญหาต้องปรับปรุง  
  1. จ านวนนักศึกษาท่ีลดลง 

2. การท างานบริการวิชาการในพ้ืนที่ ต้องการให้มองในมุมมองเดียวกัน เพ่ือให้เกิดผลงานที่
เป็นรูปธรรม 
 
สายสนับสนุนวิชาการ  
เจ้าหน้าที่ 1 :  1. การท างานของเจ้าหน้าที่ในคณะเน้นการท างานเป็นทีม เน้นการบริการนักศึกษา 
  2. ติดตามงานบริการวิชาการ และออกนอกพ้ืนที่ 
  3. การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
ปัญหา การเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไม่ชัดเจนเหมือนกับสายวิชาการ คู่มือปฏิบัติงาน
อยู่ในกระบวนการของมหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะ อยากให้คณะจัดอบรมภายนอกบ้าง แต่จะมีปัญหาในเรื่องของเวลา  
 
ผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้ใช้บัณฑิต 1 : 

สิ่งท่ีอยากเพิ่มเติม คือ ความกระตือรือร้นในการท างาน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในกรณีแต่ละบุคคล สถาบัน
ควรกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจในสิ่งที่เค้าจะไปต่อ มองเป็นเรื่องส าคัญ แต่ต้องให้นักศึกษาปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ 
เพ่ิมเติม ที่อ่ืนมีสาขาที่เค้าเลือก โดยเชิญเจ้าของโปรแกรมมาสอบในวิชาบังคับ ท าให้รู้ว่าตลาดต้องการอะไร 
ซึ่งที่ มจษ. ไม่มี 

ข้อดี สายงานด้านวิศวกรรมโยธามีงานรองรับตลอดถ้าเทียบกับสาขาอ่ืน เนื่องจากมีโครงการพัฒนา
เมืองอีกหลายโครงการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  
 
ศิษย์เก่า  
ศิษย์เก่า 1 : 

เรื่องท่ีควรพัฒนา  
1. อยากให้อาจารย์สอนวิชาปฏิบัติการที่สามารถหาอุปกรณ์ได้จริงที่มหาวิทยาลัย  
2. ทักษะด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย ถ้ามีโอกาสอยากให้มหาวิทยาลัยจัดทัศนศึกษาต่างประเทศ 

น่าจะช่วยให้น้องๆ อยากเรียนมากข้ึน ได้ฝึกสนทนามากขึ้น 
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ศิษย์เก่า 2 : 
เรื่องท่ีควรพัฒนา  
1. คณะควรเชิญวิทยากรพิเศษที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้ เช่น วิทยากรด้านเบเกอรี่ และ

สนับสนุนนักศึกษาให้มีการแข่งขัน เพ่ือประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากข้ึน 
2. การใช้ภาษาอังกฤษ ต้องใช้ตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์งาน และการสื่อสารในการท างาน อยากให้เพ่ิม

ศัพท์เฉพาะทาง เพ่ือให้สื่อสารกันในที่ท างานให้รู้เรื่อง และอาจจะเชิญชาวต่างชาติมาเป็นวิทยากร 
 

ศิษย์เก่า 3 : 
เรื่องท่ีควรพัฒนา  
1. อุปกรณ์เฉพาะทาง ในการเรียนการสอนของสาขาวิชามีไม่เพียงพอกับนักศึกษา  
2. เทคโนโลยีบางอย่างไม่ทันสมัย ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 
3. ทักษะภาษาอังกฤษ 

 
คณะศึกษาศาสตร์ 
บุคลากรสายวิชาการ 

จุดเด่น 
1. มีระบบการบริหารพัฒนาอาจารย์สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ 
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ได้ไปพัฒนาตนเองที่ตรงกับศาสตร์สาขาวิชา 
3. มีการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
4. มีการสนับสนุนวัสดุฝึกในรายวิชาที่พอเพียงกับความต้องการ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาอาจารย์ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
2. ควรมีห้องปฏิบัติการที่ส่งเสริมนักศึกษาได้พัฒนาด้านนวัตกรรม 
3. ควรมีระบบพ่ีเลี้ยงในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จุดเด่น 
1. มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ช่วยให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เช่น มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม 

ช่วยเหลือสวัสดิการในเรื่องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น 
3. มีระบบและกลไกงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ 

ฮยู่ในอันดับที่ 1 ติดต่อกันสองปี 
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4. สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการพัฒนาตนเอง เช่น จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรไป
พัฒนาตนเองตามภาระงานรายบุคคล การจัดอบรมให้ความรู้ปีละครั้ง เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เป็นอัตราจ้างได้บรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย 
2. ควรหาแนวทางและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น 

 
นักศึกษาปัจจุบัน 

จุดเด่น 
1. อาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์เป็นต้นแบบของการท าให้เกิดความรักในวิชาชีพครู 
2. มีการฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะเสริม ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน การเป็นผู้น ากิจกรรมสันทนาการ ซึ่งไปสู่

การปฏิบัติได้จริง 
3. มีการท างานเป็นระบบ/เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
4. สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับและน าไปปฏิบัติได้จริง 
5. มีการจัดสรรวัสดุอุปรณ์ให้นักศึกษาอย่างเพียงพอ 
6. มีการส่งเสริมให้กล้าแสดงออก 
7. มีความรับผิดชอบสูง มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
8. มีการวางตัว การสื่อสาร การควบคุมชั้นเรียน และการจัดท าสื่อการเรียนการสอนได้ดี  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การมีอุปกรณ์ที่

เพียงพอต่อการใช้งาน 
2. ควรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีครูชาวต่างชาติมาสอน 
3. อยากให้มีหลักสูตรการเรียนการสอน ที่สามารถจัดท าสื่อท ามือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ควรสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬาต่างๆ นอกสถานที่ 
5. ควรมีอุปกรณ์เฉพาะบุคคลในการเข้าถึง Application ต่างๆ เช่น Tablet เป็นต้น 
6. ควรสนับสนุนให้ทุนการศึกษาส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
7. ควรจัดห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม 
8. ควรจัดการเรียนการสอนเรื่องการถ่ายภาพให้เพ่ิมข้ึนในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
9. สถานที่ฝึกซ้อมกีฬาไม่เหมาะสม มีขนาดเล็กเกินไป และการขอใช้สถานที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและ

ซับซ้อน 
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ศิษย์เก่า 
จุดเด่น 
1. อาจารย์ผู้สอนมีความเอาใจใส่ 
2. มีการน าความรู้ใหม่ๆ มาถ่ายทอดอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างพอเพียง และทันสมัย 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสร้างนวัตกรรม การใช้สื่อน าเสนอให้เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 
2. ควรมีการดูแลผู้เรียน บุคลิกภาพ จิตอาสา การใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับปัจจุบัน 
3. ควรเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
ผู้ใช้บัณฑิต 

จุดเด่น 
1. อัธยาศัยดี มีการปรับตัวเข้ากับเด็ก และผู้ร่วมงาน 
2. มีจิตอาสา อดทน และไม่เกี่ยงงาน 
3. มีความรู้ทางวิชาการตรงกับสาขาวิชาที่จบการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้างให้นักศึกษามีความมุ่งมั่น กระตือรือล้น ที่จะท างานให้ส าเสร็จตามเวลา 
2. ควรส่งเสริมด้านจิตวิทยาความเป็นครู ในเรื่องของบุคลิกภาพ การสื่อสาร เป็นต้น 
3. ควรส่งเสริมให้มีนักศึกษามีการเตรียมความพร้อมก่อนการสอน เช่น การจัดท าสื่อการสอนให้เสร็จ

ตามเวลา 
4. ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความกล้าแสดงออก 
5. สร้างความรักในวิชาชีพครู 
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