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1. ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด/ประเด็นในตัวชี้วัด 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
 
 

ผลประเมินคุณภาพการให้บริการตามแนวทาง SERVQUAL 4.19 

1.1 กองบริหารงานส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 4.34 
1.2 ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร 4.07 
1.3 ฝ่ายทะเบยีนและบริการการศึกษา 4.30 
1.4 ฝ่ายบณัฑิตศึกษา 4.47 
1.5 ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 3.74 
2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QMS Guidelines 1.79 

C.1.1 มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดคุณสมบตัิและจ านวนรับที่เหมาะสม 3 

C.1.2 
มีการก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการรับสมัครและคัดเลือกผูเ้รียน และใช้ผลการ
ประเมินในการปรับปรุงเพื่อให้ไดผู้เ้รียนที่มีคณุสมบัติและจ านวนตามต้องการ 

2 

C.2.1 
มีการก ากับตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของแตล่ะหลักสูตรให้บรรลุ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต และผลการเรียนรู้ 

2 

C.2.2 
มีการก ากับตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของแตล่ะหลักสูตร ให้
ตอบสนองความต้องการและจ าเปน็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 

C.2.3 

มีการก ากับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผู้เรียนใหส้อดคล้องกับผลการ
เรียนรูค้าดหวังหรือคณุสมบัติที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน เพื่อท าให้มั่นใจว่า
กระบวนการวดัและผลจากการประเมินผู้เรยีนนั้นมีความถูกต้อง เช่ือถือได้และเป็น
ธรรม (ensure validity, reliability and fairness) 

2 

C.7.1 

มีการจัดหา บ ารุงรักษา และประเมิน ผลการจัดหาและบ ารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอน และการฝึกปฏิบัติของผูเ้รียน เพื่อให้มี
ความเพียงพอพร้อมใช้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการจ าเป็นของการจัดการ
เรียนการสอนและการฝึกปฏิบตั ิ

3 

C.8.4 
มีกระบวนการสื่อสารข้อมลูส าคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพันกับ
บุคลากรและผู้เรยีน รวมทั้งผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคญัอย่างเป็นระบบ 

3 

C.8.6 
มีการใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับในการพัฒนา ปรับปรุง การ
บริหารและการด าเนินพันธกิจของคณะ/สถาบัน 

3 

3 ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีส่วนงานก าหนด 3.58 

3.1 
ร้อยละของจ านวนหลักสูตรปรับปรุงที่ถึงรอบปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 ให้ผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

4.00 

3.2 
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องในระบบ CHECO ภายใน 
1 ปี 

4.00 



ตัวชี้วัด/ประเด็นในตัวชี้วัด 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

3.3 
ค่าเฉลี่ยของระดับคณุภาพของการบริการนักศึกษาและอาจารยต์่อสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

2.65 

3.4 
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัตสิหกจิศึกษาท่ี
บรรลผุลตามค่าเป้าหมายที่ใช้วัดความส าเร็จของการจดัโครงการ 

4.00 

3.5 
ค่าเฉลี่ยของระดับคณุภาพของการให้บริการข้อมลูข่าวสารดา้นการจัดหางานแก่
นักศึกษา 

4.00 

3.6 ระบบการรับสมัครนักศึกษาหลักสตูรปกติและหลักสตูรนานาชาติ 3.00 
3.7 ระบบสารสนเทศของส านักบรหิารและพัฒนาวิชาการที่มี 2 ภาษา 3.00 

3.8 
ร้อยละของจ านวนหลักสตูรที่มีการวิเคราะห์ข้อมลูผลการรับสมัครและคัดเลือก
ผู้เรยีนต่อจ านวนหลักสตูรที่มีการรับสมคัรทั้งหมดในปีการศึกษา 2564 

4.00 

4 ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏบิติัการประจ าปี 4.25 
ผลการประเมินของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  

 

2. ผลการประเมินคะแนนแบบถ่วงน้ าหนัก 

 ตัวชี้วัด/ประเด็นในตัวชี้วัด  ค่าน้ าหนัก  ผลคะแนน ถ่วงน้ าหนัก 

1  ผลประเมินคุณภาพการให้บริการตามแนวทาง SERVQUAL 30.00  4.19 125.70 

2  ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QMS Guidelines  25.00  1.79 44.75 

3  ตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ส่วนงานก าหนด  25.00  3.58 89.50 

4  ความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี  20.00  4.25 85.00 

 ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก  100.00  344.95 

สรุปผลการประเมิน (ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก / 100) 3.45 

แปลผลคะแนน ระดับพอใช้ 

 

 

 

 

 

 



3. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 3.0) โครงร่างองค์กร 

(1) การระบุกลุ่มลูกค้าอ่ืน เช่น นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาต่างชาติ กลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น ผู้ที่
ต้องการพัฒนาทักษะหรือเพ่ิมพูนความรู้ในการท าการเกษตร ฯลฯ  

(2) สมรรถนะหลักขององค์กร เช่น Service mind การประสานงานทั้งภายในภายนอก ทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

(3) ระบผุู้ส่งมอบ เพ่ิมเติมนอกจาก ร.ร. ที่ส่งมอบผู้เรียนในระดับปริญาตรี และคู่ความร่วมมือให้ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะในการรายงานกลยุทธ์ P.2 

(4) ก าหนดกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้า ในระดับปริญญาตรี กลุ่มอ่ืนนอกจากนักเรียน เช่น การเทียบโอน
รายวิชา GE โดยไม่ต้องเรียนซ้ า ส าหรับลูกค้าท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี อยู่แล้ว 

(5) ออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบประกาศนียบัตร หรือการเทียบเคียงการได้วุฒิปริญญาตรี 
(6) Benchmarking กับสถาบันที่มีบริบท/ขนาด/การจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่อ่ืน ที่ใกล้เคียงกับ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(7) ทบทวนความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่เห็นชัดเจนว่ามีความโดดเด่นกว่าสถาบันที่เป็นคู่เทียบ 
(8) ควรน าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2565 และวิเคราะห์ SWOT มาใช้ในการจัดท า OP เช่น การน า 

SWOT มาใช้ก าหนด ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เพ่ือรับการประเมินประจ าปี 2565 
 
3.1) ผลประเมินคุณภาพการให้บริการตามแนวทาง SERVQUAL 

(1) ข้อเสนอแนะต่อการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบประเมิน 

- การก ากับติดตามให้ผู้รับบริการ ตอบแบบประเมินฯ ได้จ านวนตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(2) ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนา/แก้ปัญหา เพื่อให้หน่วยงานมีคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น 

- ระบุขั้นตอน/ Flow chart/ ระยะเวลาในการตอบสนอง ในการให้บริการแต่ละขั้นตอน และ
แสดงกระบวนการ/ขั้นตอน การบริการให้แก่ผู้รับบริการ 

- ออกแบบการให้บริการ/ช่องทางการติดต่อ บน Platform Online ในการตอบค าถาม/ประเด็น
ค าถามท่ีพบบ่อย เพ่ือช่วยสนับสนุนการบริการ 

(3) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับริการ 

- การออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลที่เป็นค าถามปลายเปิด ต่อผู้รับบริการที่ส าคัญ เ พ่ือน าข้อมูลที่
ได้มาพัฒนาการท างาน 

- การออกแบบประเมินฯ ที่สอดคล้องกับการบริการ และผู้รับบริการหลัก 
 
 
 



3.2) ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QMS Guidelines ที่ส่วนงานรับผิดชอบ 

- ควรรายงานการประเมินผลการรับเข้า พร้อมทั้งการวิเคราะห์ผลจากการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการรับเข้าเปรียบเทียบระหว่าง ปีการศึกษา 2563 และ 2564 พร้อมแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการในปี 2565 ในอนาคต 

- ควรเพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ และ 
สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอน และการฝึกปฏิบัติของผู้เรียน จากระดับคณะ 

- รายงานข้อมูลการรับเข้าและการวิเคราะห์ผลการรับเข้า ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
3.3) ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีส่วนงานก าหนด 

กระบวนการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน เป้าหมาย 
1. กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ถึงรอบปรับปรุงในปี
การศึกษา 2563 ให้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 ของจ านวนหลักสูตรปรับปรุงที่ถึงรอบปรับปรุง
ในปีการศึกษา 2563 ให้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภา 

2. กระบวนการผลักดันให้หลักสูตรผ่านการพิจารณาความ
สอดคล้องฯ ในระบบ CHE-CO ภายใน 1 ปีนับจากวันที่น า
หลักสุตรส่งเข้าระบบ CHE-CO 

ร้อยละ 80 ของหลักสูตรที่ ได้ผ่านการพิจารณาความ
สอดคล้องในระบบ CHECO ภายใน 1 ปี 

3. กระบวนการประเมินผลความเพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัย
และตอบสนองความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนการ
สอน 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของการบริการนักศึกษาและ
อาจารย์ ต่ อสิ่ ง สนั บสนุ นการจั ดการ เ รี ยนการสอน  
เป้าหมาย 3.75 

4. กระบวนการอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อน
ออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 

ทุกโครงการบรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ใช้วัดความส าเร็จ
ของการจัดโครงการ 

5. กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหางาน
แก่นักศึกษา 
 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดหางานแก่นักศึกษา เป้าหมาย 3.75 

6. กระบวนการแสดงผลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา 

มีระบบการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปกติและหลักสูตร
นานาชาติ 

7. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ให้มี 2 ภาษาเป็นอย่างน้อย 

มีระบบสารสนเทศของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการที่มี 
2 ภาษา อย่างน้อย 1 ระบบ 

8. กระบวนการประเมินผลการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน 
โดยการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลในทุกหลักสูตร 
 

ร้อยละ 75 ของจ านวนหลักสูตรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลผล
การรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียนต่อจ านวนหลักสูตรที่มีการ
รับสมัครทั้งหมดในปีการศึกษา 2564 

 

 



ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ 

1. กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ถึงรอบปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 ให้ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (4 คะแนน) 

- ควรวิเคราะห์การรายงานระยะเวลาในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยวิเคราะห์
ขั้นตอนการด าเนินงานที่พบปัญหาของแต่ละหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง 

- ควรมีการสื่อสาร/แสดงวิธีการ ในกระบวนการ/แนวทาง/คู่มือการปรับปรุงหลักสูตร ให้
ผู้รับบริการ (รองคณบดีด้านวิชาการ/ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร) มีความเข้าใจ
กระบวนการฯ และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
 

2. กระบวนการผลักดันให้หลักสูตรผ่านการพิจารณาความสอดคล้องฯ ในระบบ CHE-CO ภายใน 1 
ปีนับจากวันที่น าหลักสูตรส่งเข้าระบบ CHE-CO (4 คะแนน) 

- วิเคราะห์ขั้นตอนการพิจารณาความสอดคล้องฯ ในระบบ CHE-CO ที่มีปัญหา ทั้งจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (สป.อว.) เพ่ือทางแนวทางแก้ไข 

- ควรมีการสื่อสาร/แสดงวิธีการ ในกระบวนการ/แนวทาง/คู่มือ การพิจารณาความ
สอดคล้องฯ ในระบบ CHE-CO ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
3. กระบวนการประเมินผลความเพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัยและตอบสนองความต้องการจ าเป็นของ

การจัดการเรียนการสอน (2.65 คะแนน) 

- วิเคราะห์ผลลัพธ์ ข้อเสนอแนะ และรวบรวมประเด็นปัญหาที่ส านักฯ สามารถแก้ไขได้ 
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในเบื้องต้น และปัญหาที่
นอกเหนือจากความรับผิดชอบของส านักฯ แล้วรายงานต่อผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป 

 
4. กระบวนการอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา (4 คะแนน) 

- ควรรวบรวมฐานข้อมูลสถานประกอบการส าหรับสหกิจศึกษา จากข้อมูลของระดับ
หลักสูตรและคณะ 

- รวบรวมและวิเคราะห์ Feedback จากนักศึกษาและผู้ประกอบการของสถาน
ประกอบการ ที่ได้รับนักศึกษาไปสหกิจศึกษา เพ่ือใช้ในการวางแผนจัดโครงการ/กิจกรรม
ในการฝึกอบรมนักศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้รับบริการ 

- ปรับปรุงกระบวนการในการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมสหกิจศึกษา เพ่ือให้
สามารถน าผลประเมินไปใช้ปรับปรุงการจัดโครงการ/กิจกรรม 



- ปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมด้าน ICT เพ่ือแก้ไขปัญหา
นักศึกษาไม่ผ่านการทดสอบ ICT ซึ่งมีผลให้ไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ 

 
5. กระบวนการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหางานให้แก่นักศึกษา (4 คะแนน) 

- ควรรวบรวมฐานข้อมูลสถานประกอบการ จากข้อมูลของระดับหลักสูตรและคณะ 
 

6. กระบวนการแสดงผลระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา (3 คะแนน) 

- ควรประเมินผลการใช้งานระบบการรับสมัครเข้าศึกษา 
 

7. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้มี 2 ภาษาเป็นอย่าง
น้อย (3 คะแนน) 

- ควรปรับปรุงให้ระบบสารสนเทศใช้งาน 2 ภาษาได้สมบูรณ์ทุกระบบ 
 

8. กระบวนการประเมินผลการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน โดยการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลใน
ทุกหลักสูตร (4 คะแนน) 

- ควรวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงานที่พบปัญหาของแต่ละหลักสูตร 
 

3.4) ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- ควรวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย เพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

- ประสานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย  


