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1. รายช่ือคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  ภูวพัฒนะพันธุ์ ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนี  ศิริอักษรสาสน์ กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล  จันทร์แจ่ม กรรมการและเลขานุการ 

 
2. บทสรุปผู้บริหาร 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เป็นหลักสูตร 6 ปี ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยู่ใน ระดับพอใช้ 
สรุปผลการประเมินปีการศึกษา 2558 พบว่า โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.90   อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้  จ าแนกเป็น
รายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่1  การผลิตบัณฑิต มีจ านวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  2.17 อยู่ในเกณฑ์ระดับต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบที่2  การวิจัย มจี านวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.90 อยู่ในเกณฑ์ระดับต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบที่3  การบริการวิชาการ มีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในเกณฑ์

ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่5  การบริหารจัดการ มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
จุดเด่น 

    1. หลักสูตรได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข 
   2. บัณฑิตมีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
   3. คณะฯ มีศักยภาพที่จะพัฒนาทางวิชาการหากได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
   4. คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการหลายโครงการและสอดคล้องกับการเรียนการสอนของหลักสูตรอย่างชัดเจน 
ท าให้มีประโยชน์แก่นักศึกษาและสาธารณชน 

จุดที่ควรพัฒนา 
    1. ควรเร่งจัดหาอาจารย์ประจ าให้เพียงพอเพ่ือให้จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
เป็นไปตามเกณฑ์ 
    2. ควรเร่งพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
    3. ควรจัดหาเครื่องมือฝึกปฏิบัติให้เพียงพอทันกับจ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้น 
    4. ควรเร่งด าเนินการเพ่ิม ขยาย และปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 
นักศึกษา 

1. ขอให้ปรับปรุงห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
2. ขอให้ปรับปรุงและจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ และห้องน ้า 
3. ควรจัดโครงการไหว้ครูที่คณะฯ 

บุคลากร 
ขอให้คณะฯ ด้าเนินการและติดตามการขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นขวัญและก้าลังใจ

ในการท้างาน 
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3. สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะ 
ชื่อ  คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ที่ตั้ง อาคารสุโขทัย ชั้น 1-3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 
ประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมาตั้งแต่ พ.ศ. 2514 ณ บริเวณที่ดิน

ทั้งหมดประมาณ 300 ไร่เศษ บนถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2514 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา 
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาการชั้นสูง และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้ส ารวจพบว่า เนื่องจากประเทศได้พัฒนาเข้าสู่สังคมโลกาภิวัตน์ ท าให้วิถีชีวิตของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีใหม่มากยิ่งขึ้นในชีวิตประจ าวัน ลักษณะการท างานที่เปลี่ยนแปลง
ไปของสังคมก่ึงอุตสาหกรรม เพ่ือให้รองรับกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น อาจส่งผลให้เกดิปัญหาสุขภาพที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิต
และคุณภาพชีวิตที่สลับซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะในด้านสุขภาพตาและปัญหาสายตา รวมทั้งโรคไม่ติดต่อทั้งแบบเรื้อรัง
หรือเฉียบพลันที่มีอัตราการเกิดโรคสูงอย่างชัดเจนในปัจจุบันตลอดจนโครงสร้างวิถีชีวิตและบริบททางด้านสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้มีปัญหาทางสุขภาพโดยทั่วไปมากยิ่งข้ึน ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตร
ศาสตร์ จากเหตุผลดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ในการประชุมครั้งที่ 6/2544 วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ได้มี
มติอนุมัติการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตในคราว
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งที่ 4/2545 วันที่ 29 เมษายน 2545 ต่อมาคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2546 ได้มีมติให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการพิจารณา
หน่วยงานและการแบ่งส่วนราชการระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
ก าหนดว่า “สถาบัน (Institute) หมายถึง หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นหน่วยงานที่ไม่
ประสาทปริญญา แต่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน มีหน้าที่หลักในการประสานงานด้านการวิจัย การท าวิจัย  
สหสาขา เป็นกลไกในการบุกเบิกวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างสมและบริการ
ความรู้ ข้อมูล ที่มีประโยชน์แก่สังคม” 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย               
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 5/2555 วาระที่ 4.1 วันที่ 6 สิงหาคม 2555 ที่ประชุม  
มีมติเห็นควรให้ยกฐานะ “สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ” เป็น “คณะทัศนมาตรศาสตร์” และปรับปรุงโครงสร้าง   
คณะทัศนมาตรศาสตร์ให้เหมาะสมกับทรัพยากรและหน่วยงานที่มีอยู่เดิม โดยมีเหตุผลดังนี้ 

1.       เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2546 เรื่อง ก าหนดแนวทางการพิจารณาการแบ่งส่วนราชการระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด
คณะกรรมการอุดมศึกษา โดยก าหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่สอนหลักสูตรปริญญาและให้ปริญญาได้      
มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีสถานะเป็น “คณะ” 

2.       เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 3 (7) วรรคสอง “การตั้งชื่อส่วนงานภายในควรสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
เพ่ือจะได้สื่อสารให้ผู้จะเข้าเรียนได้มีความเข้าใจและเลือกเรียนได้ถูกต้อง และการตั้งชื่ออาจมีผลต่อการจัดกลุ่ม
สาขาวิชาเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย” 
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ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ในการประชุมครั้งที่ 14/2555 วาระที่ 4.9 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2555 จึงมีมติให้แยกหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ออกจากสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ แล้วจัดตั้งเป็นคณะทัศนมาตร
ศาสตร์ และปรับปรุงโครงสร้างคณะทัศนมาตรศาสตร์ให้เหมาะสมกับทรัพยากร และหน่วยงานที่มีอยู่เดิม 

 
4. วิธีประเมิน 
    4.1 การวางแผนและการประเมิน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
1.1  ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพ 
1.2 ศึกษารายงานการประเมินตนเองของคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
1.3  จัดท าก าหนดการตรวจประเมินส่งคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

2.  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
  2.1  เปิดประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
  2.2  สัมภาษณ์  (ระบุรายละเอียด)    
   -  สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
  -  สัมภาษณ์บุคคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
  -  นักศึกษาปัจจุบัน  4 คน 
  -  ศิษย์เก่า    1  คน          
  -  ผู้ใช้บัณฑิต   1  คน 
  2.3  ศึกษาเอกสารและตรวจเยี่ยม 
  2.4  คณะกรรมการประชุมสรุปผลการด าเนินงานแต่ละวัน  
  2.5  เสนอผลการตรวจประเมินแก่ผู้บริหารและบุคลากร 

3.  การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
  3.1  คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร “สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” 
  3.2  เสนอผลการประเมินให้แก่ผู้บริหารคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
 
     4.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

1. ตรวจสอบเอกสาร  
2. สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
3. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานนั้น  

การแปลความหมายคะแนนการประเมิน 
 

ช่วงคะแนน  ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตารางสรุปรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
ปีการศึกษา 2558 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจดัการ
หลักสูตรโดยรวม 

คะแนน 2.00 2.83 1.00 2.83 / 2.83  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 0.00 7 0.00 x 0  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะ
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 20 1 7 14.29 / 1.19  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า   

"มหาวิทยาลัยรามค าแหงไดร้ับการยกเว้นไม่ประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ระดับคณะ  
จากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามหนังสือท่ี ศธ0506(3)/7554 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2558" 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 ข้อ 1 2 3 4 6 5 / 4  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 ข้อ 1 - 6 6 / 5  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย6 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 ข้อ 1 - 6 6 / 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน บาท/ 50,000 50,000 7 7,142.85 x 0.71  
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งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 10 0 0 0 x 0  

องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ    
ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

ข้อ 6 ข้อ 1 - 6 6 / 5  

องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 6 ข้อ 1 - 6 6 / 5  

 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

ข้อ 7 ข้อ 1 2 3 4 6 7 6 x 4  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ข้อ 6 ข้อ 1 - 6 6 / 5  
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ตารางสรุปผลการประเมินระดับคณะ 
ปีการศึกษา 2558 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

 
 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การด 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 

องค์ประกอบที่ 1 0.40 4.50 2.83 2.17 การด าเนินงานระดับต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 2 0.71 5.00 0.00 1.90 การด าเนินงานระดับต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

0.48 4.71 1.42 2.90 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน (ภาพรวม) 
 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 เท่ากับ 2.17 (ระดับต้องปรับปรุง)   
  
 จุดแข็ง 

1. หลักสูตรได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ และมีความร่วมมือทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัย Indiana 

2. คณะมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลายโครงการ โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ ครบทั้ง 5 ด้าน 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  - 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรเร่งพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ควรเร่งประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการจัดหาอาจารย์ประจ าให้เพียงพอเพ่ือให้มีสัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
  - 
 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
  - 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 เท่ากับ 1.90 (ระดับต้องปรับปรุง)   
  
 จุดแข็ง 
  - 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  - 
 จดุที่ควรพัฒนา 

ควรมีแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้คณาจารย์ขอรับทุนเพ่ือท าวิจัยและเผยแพร่ผลงาน 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
  - 
 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
  - 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 เท่ากับ 5.00  (ระดับดีมาก)   
  
 จุดแข็ง 
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1. มีโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ และเป็นความต้องการของหน่วยงานภายนอกท่ีมีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องหลายโครงการ 

2. โครงการบริการวิชาการเป็นประโยชน์แก่การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  - 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
  - 
 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
  - 
 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 เท่ากับ 5.00  (ระดับดีมาก)  
  
 จุดแข็ง 

มีโครงการท าบุญอาจารย์ใหญ่เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ ที่นักศึกษาเข้าร่วมเป็นจ านวน
มาก  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรปรับปรุงแก้ไขการจัดงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินเพ่ือให้งานสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
  - 
 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
  - 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 เท่ากับ 4.50  (ระดับดี)   
  
 จุดแข็ง 
  - 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  - 
 จุดที่ควรพัฒนา 
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1. การจัดการความรู้คณาจารย์ควรร่วมกันคิดและเพ่ือให้ได้ประเด็นความรู้ที่สามารถน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. ควรจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรแยกจากกัน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
  - 
 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 - 
 
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์  
นักศึกษา  

1. ขอให้ปรับปรุงห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
2. ขอให้ปรับปรุงและจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ และห้องน้ า 

บุคลากร 
ขอให้คณะฯ ด าเนินการและติดตามการขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ

ในการท างาน 
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