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หนังสือรับรองการประเมินผลและตัดสินผล
โดยคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2554
ณ หองประชุมชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2554 ตรวจสอบขอมูลประกอบการ
ตัดสินผลการประเมิน มีการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง หลักฐานอางอิงตา ง ๆ ผนวกกับขอมูลที่ไดจ าก
การสัมภาษณผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ ผูบริหาร ผูแทนอาจารย ผูแทนนักศึกษา ผูแทนศิษยเกา
ผูมีสวนไดสวนเสีย เจาหนาที่สายสนับสนุน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในฉบับนี้ทุกประการ
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. สมศักดิ์ พันธุวัฒนา
บรรณาธิการผูจัดการวารสารฉบับภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. รองศาสตราจารย ดร. ชุลีรัตน จรัสกุลชัย
ผูชวยอธิการบดี ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. ดร. นิ่มนวล วิเศษสรรพ
คณบดีคณะบัญชี
มหาวิทยาลัยรังสิต
4. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี ศรีสงคราม
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5. นายดําเนิน ไชยแสน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6. ผูชวยศาสตราจารยเกษม เจนวิไลศิลป
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
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บทที่ 1
บทสรุปผูบริหาร
1. บทนํา
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งมี
พัฒนาการมาจากวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย
เมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใตก ารกํากับดูแลของสํา นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มีลักษณะเฉพาะที่เปนมหาวิทยาลัยระบบหลายศูนย (multi – campus system) ซึ่งมีการจัดการศึกษาหลักสูตร
ลักษณะเดียวกัน ในตา งศูนย ปจจุบันมีพื้นที่จัดการศึก ษา 4 แหง คือ ศูนยหันตราและศูน ยว าสุกรี ในจัง หวัด
พระนครศรีอยุธ ยา ศูนยนนทบุรี ในจังหวัดนนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี ในจั ง หวัดสุพรรณบุรี โดยมีพื้นที่จัด
การศึกษารวมทั้งหมด 1,283 ไร เปดสอนหลักสูตรระดับต่ํา กวา ปริญญาตรี (ปวส.)ระดับปริญญาตรี และระดับ
ปริญญาโท จัดอยูในกลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยฯ มีปณิธานการผลิตบัณฑิต คือ “คนดี มีความรู รักสูงาน” และมีวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มุงเนนความเปนเลิศดา นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒ นาคนดานวิชาชีพสู
มาตรฐานสากล และเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน”
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจํา ป
การศึกษา 2553 ระหวา งวันที่ 29 - 31 สิง หาคม 2554 โดยผลการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามตัวบงชี้ของ สกอ. ทั้งหมด 23 ตัวบงชี้ ได 4.05 คะแนน อยูในระดับดี ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามตัวบงชี้ของ สมศ. ทั้งหมด 19 ตัวบงชี้ ได 3.37 คะแนน อยูในระดับพอใช และการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. รวมกันจํานวน 42 ตัวบงชี้ ได 3.73 คะแนน อยูในระดับดี
3. จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน จากปรัชญาการจัดการเรียนการสอน
นํามากําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 3 ตัวบงชี้ คือ 1) Hands on 2) Technology-based Teaching and
Training และ 3) Professional oriented และนํา มาเปนสว นหนึ่ง ในการพิจ ารณาการจัดทํา แผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัย
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2. มหาวิทยาลัย มีค วามรว มมือในการทํ า วิจัย บริก ารวิช าการ และทํา นุบํา รุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม
กับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. มหาวิทยาลัย มีผูบริหารที่มีภาวะผูนํา มีการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ และใหความสํา คัญตอ
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. อาจารยมีศักยภาพ มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกร รวมทั้งมีความรักในองคกร
5. บุคลากรสายสนับสนุน มีความมุงมั่นในการดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
4. จุดที่ควรพัฒนา
1. คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยยังอยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
2. ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการวิจัย และการบริการวิชาการ
สูสังคมยังไมครบถวน
3.ความเขาใจในตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ อุดมศึกษา ในระดับผูป ฏิบัติงาน
ดานการประกันคุณภาพของหนว ยงานที่รับ ผิดชอบตัว บงชี้ ยัง ขาดความเขาใจอยา งถองแท และยั ง ไมเห็นวา
การดํา เนินงานประกัน คุณภาพและจัดทํา รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัว บงชี้เปนการรายงานผล
การดําเนินงานจากงานประจําของหนวยงาน
5. ขอเสนอแนะ
1. ติดตามผลการดําเนินงานตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยอยา งตอเนื่องเพื่อนําผลมาปรับปรุง/พัฒนา
แผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
2. ดําเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอกที่ไดมีการลงนามความรว มมือไว ในลักษณะเชิงบูรณาการ
รวมกัน ทั้ง การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. ใหค วามรูความเขาใจในการบริห ารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ อุดมศึกษา
แกบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
4. พัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวของกับการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
5. สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีการจัดทําวิจัย การบริการทางวิชาการ
แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในลักษณะการสรางขวัญและกําลังใจ
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บทที่ 2
รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2553 ดังนี้
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. สมศักดิ์ พันธุวัฒนา
บรรณาธิการผูจัดการวารสารฉบับภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. รองศาสตราจารย ดร. ชุลีรัตน จรัสกุลชัย
ผูชวยอธิการบดี ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. ดร. นิ่มนวล วิเศษสรรพ
คณบดีคณะบัญชี
มหาวิทยาลัยรังสิต
4. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี ศรีสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5. นายดําเนิน ไชยแสน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6. ผูชวยศาสตราจารยเกษม เจนวิไลศิลป
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ
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บทที่ 3
ขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดรับการ
สถาปนาเปนมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม
พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่จัดการศึกษา 4 แหงคือ
ศูนยหันตรา (สํานักงานอธิการบดี) ตั้งอยูที่ ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนยวาสุกรี ตั้งอยูที่ ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนยนนทบุรี ตั้งอยูที่ ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ
ศูนยสุพรรณบุรี ตั้งอยูที่ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 ปณิธานการผลิตบัณฑิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคือ

“คนดี มีความรู รักสูงาน”
 วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มุงเนนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคน
ดานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล และเสริมสรางสังคม ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน
 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความตองการของประเทศ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยี และสรางมูลคาเพิ่มใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม
3. บริการวิชาการที่หลากหลาย มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของสังคม
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4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา
งานใหเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ
 ภารกิจ
1. ผลิตนัก ศึกษาใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ชํา นาญดานวิชาชีพและเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
2. เปนศูนยบริการทางวิชาการ วิชาชีพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. สรางสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และผลงานวิจัย ที่เปนประโยชนตอสังคม
4. ทํา นุบํา รุงศาสนา สืบ สานศิล ปวัฒ นธรรมไทย และอนุรักษสิ่งแวดลอ ม รวมทั้งสง เสริมระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
5. พัฒนาผูบริหารและบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ใหมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากล
พัฒนากลไกคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
 ประเด็นยุทธศาสตร
1. เรงผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
3. สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
4. สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
 เปาประสงค
1. เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
2. เพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
3. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรู และสรางนวัตกรรม ที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมของทองถิ่นและประเทศ
4. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ใหมีความรูความสามารถ ในการพัฒนา
ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
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 กลยุทธ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2. สงเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคลอง กับความตองการ ของสถานประกอบการ และเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชน
3. พัฒนาศักยภาพอาจารยในดานองคความรูทักษะ IT และภาษาตางประเทศ
4. พัฒนาระบบเครือขาย IT และวิทยบริการ เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการใหบริการนักศึกษา
5. สรางความเชื่อมโยงระหวางการสอนและการวิจัยโดยเนน Research-based Approach
6. พัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และเพิ่ม
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
8. สงเสริมวิจัยและสรางนวัตกรรมที่สามารถนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน
9. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยทีม่ ีคุณภาพ ตามจุดเนนความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย เพื่อถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชน
10. สรางนักวิจัยมืออาชีพที่มีจริยธรรมและคุณธรรม
11. จัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
12. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
13. สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
14. สรางเครือขายกับสถานประกอบการและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
15. จัดทําฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญและองคความรูด า นบริการสังคม เพื่อเผยแพร และประชาสัมพันธ อยาง
ตอเนื่อง
16. จัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
17. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
18. ปลูกจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
19. สรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
1. มุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on)
2. มุงเนนการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐาน (Technologybased Teaching and Training)
3. มุงเนนการผลิตบุค ลากรมีค วามเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หรือมีความเปนมืออาชีพ ซึ่ง ประกอบดว ย
3 องคประกอบ คือ รูจริง มีทักษะความชํานาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ (Professional-Oriented)
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 สมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)
1. ใฝรู (Self learning)
2. มีความคิดเชิงระบบ (System thinking)
3. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
4. เปนมืออาชีพ (Professional)
5. จิตสาธารณะ (Public mind)
 ลักษณะบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไว 5 ประการ
ดังนี้
1. ใฝรู หมายถึง รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนาตนเอง
2. มีความคิดเชิงระบบ หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะที่เปนองครวม และสามารถวิเคราะห
ความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
3. สื่อ สารอยา งมีประสิทธิภ าพ หมายถึง มีทักษะในการถา ยทอด นํา เสนอข อมูล ขา วสาร รวมถึง
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
4. เปนมืออาชีพ หมายถึง มีความรูความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี มีทักษะความชํานาญ ในการ
ปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
5. มีจิตสาธารณะ หมายถึง การตระหนักรูแ ละคํา นึงถึงสว นรวม เปนจิตที่คิดสรา งสรรค เปน กุศ ล
และมุงทํากรรมดี เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
 การจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิ เปน มหาวิทยาลัยที่เนนความเปนเลิศ ดา นวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี อยูในกลุม ค2 สถาบันเฉพาะทาง ที่เนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในปก ารศึกษา 2553 มีการ
จัดการเรียนการสอน แบงออกเปน 6 คณะ 1 วิทยาลัย ไดแก
1) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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5) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6) คณะศิลปศาสตร
7) วิทยาลัยการจัดการ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2553 จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา
ปการศึกษา 2553 มีจํานวนหลักสูตรรวม 41 หลักสูตรแบงเปน 3 ระดับคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 11 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 29 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีหนวยงานสายสนับสนุน 4 หนวยงาน ดังนี้
1) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา
4) สํานักงานอธิการบดี
จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2553 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมริ วมทั้งสิ้น
10,619 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 274 คน นักศึกษาปริญญาตรีจํานวน 9,096 คน และนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 1,246 คน
ปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,049.5 คน จําแนกตาม
ประเภทบุคลากรดังนี้ บุคลากรสายวิชาการจํานวน 573.5 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 476 คน โดย
มีสัดสวนบุคลากรสายวิชาการ : บุคลากรสายสนับสนุน = 54.65 : 45.35
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น
724,318,120 บาท โดยเปนงบประมาณรายจายประจําป 577,746,900 บาท (79.76 %) งบประมาณเงินรายได
146,571,220 บาท (20.24 %)
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บทที่ 4
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
4.1 การวางแผนการประเมิน
4.1.1 การเตรียมการและการวางแผนการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรายงานขอมูล พื้นฐาน (Common
data set) ของมหาวิทยาลัยตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2553 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน2553 ถึง
31 พฤษภาคม 2554
4.1.2 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพฯ ไดดํา เนิน การตรวจประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาระดับ สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระหวางวันที่ 29 - 31สิงหาคม 2553 ซึ่งมีรายละเอียด กํา หนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ดังนี้
กําหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 ระดับสถาบัน
ระหวางวันที่ 29-31 สิงหาคม 2554
ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา
******************************

วันที่ 29 สิงหาคม 2554
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-09.30 น.
อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และ
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ หองประชุมชั้น 4
อาคารสํานักงานอธิการบดี
09.30-10.30 น.
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กําหนดแนวทางการตรวจประเมินฯ
10.30-12.00 น.
สัมภาษณนโยบาย วิสัยทัศนการบริหารงานและการจัดการศึกษาของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี และ
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/กอง
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12.00-13.00 น.
13.00-17.30 น.
17.30-18.30 น.
18.30-19.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมกลุมยอย และดําเนินการตรวจหลักฐาน
คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประจําวัน
รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 30 สิงหาคม 2554
09.30-12.00 น.
ตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน (ตอ)
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น.
สัมภาษณผูมีสวนไดสว นเสีย
1. องคการนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา
2. ตัวแทนคณาจารย
3. ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
วันที่ 31 สิงหาคม 2554
08.00-09.00 น.
คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน
09.00-10.30 น.
สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย ตามลําดับ ดังนี้
1. ผูปกครอง ผูประกอบการ และศิษยเกา
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
10.30-12.00 น.
กรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.
ตรวจเอกสารประเมินฯ ระดับสถาบัน
15.30-17.30 น.
ประชุมแจงผลการตรวจประเมินฯ และใหคําแนะนําตอคณะกรรมการบริหาร
ระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย และผูรับผิดชอบตัวบงชี้
4.1.3 การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ทุกทานไดรวมกัน จัดทํา รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบัน ตามรายตัวบงชี้ขององคประกอบคุณภาพที่ไดรับมอบหมาย โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
แตละทานจดบันทึกขอมูลภาคสนามขณะทําการตรวจเยี่ ยม / การสัมภาษณผูเกี่ยวของและตรวจสอบเอกสาร
ภายหลังจากการตรวจเยี่ยม จึงนําขอ มูลมารวมกันเพื่อประมวลในภาพรวม โดยเลขานุการฯ เปนผูจัดทํา รา ง
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน และประธานไดกํา หนดใหมีการแจงรางรายงานผลการ
ประเมินฯ แกคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ทุกทาน พิจารณารายละเอียดความถูกตอง เพื่อสรุปเปนรายงาน
การประเมินฯ ฉบับสมบูรณ และสงมอบใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิตอไป
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4.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ไดตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือ จากเอกสาร/หลักฐานที่
ปรากฏของแตละรายตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพ และไดใหผูที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ชี้แจงที่มาของขอมูล
ซักถามในประเด็นตางๆ ทีเ่ อกสาร/หลักฐานยังไมชัดเจนและขอดูเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม
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บทที่ 5
ผลการประเมิน
5.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตารางที่ ป 1
ตารางที่ ป 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ตามเกณฑ สกอ. และ สมศ. จํานวน 42 ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน1
คะแนนประเมินโดย
หมายเหตุ
ตัวบงชี้คุณภาพ
เปาหมาย
คณะกรรมการ
(เหตุผลของการ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(เกณฑ สกอ.)
ประเมินที่ตางจาก
(%หรือ
ตัวหาร
ที่ระบุใน SAR)
สัดสวน)
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.2
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 17
ตัวบงชี้ที่ 2.1

ตัวบงชี้ที่ 2.2

ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 2
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 3

8 ขอ
4 ขอ
4.20
4 ขอ
4 ขอ

6 ขอ
คาการเพิ่มขึ้น
รอยละ 2
คาการเพิ่มขึ้น
รอยละ 3
6 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
6 ขอ
4 ขอ
รอยละ 75
คาเฉลี่ย 4.00
รอยละ 2

8 ขอ
4 ขอ
4.20
2 ขอ
3 ขอ

(4.97-3.86)*5
6

5.00
4.00
4.20
2.00
3.0

0.93

0.93

155.5*100
27.11
573.5
4 ขอ
7 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
4 ขอ
1,385 *100
67.778
2,039
4.20*5
4.2
5
10.75*100
9.51
113

2.26
3.00
5.00
4.00
5.00
4.00
3.39

4, 5 ไมพบขอมูลวา
สภาวิชาการ
ดําเนินการควบคุม
กํากับอยางไร

4,7 ไมผาน
ขอ 5 ยังไมชัดเจน

4.20
1.90
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ตารางที่ ป 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (ตอ)
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 14

คาดัชนี 2.15

ตัวบงชี้ ที่ 3.1
ตัวบงชี้ ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5

4 ขอ
5 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
60,000 บาท

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)
1228
573.5

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

2.14

1.78

6 ขอ
5 ขอ
8 ขอ
4 ขอ
34,868.42บาท/คน

4.00
4.00
5.00
4.00
2.91
0.74

รอยละ 5
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 6
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 7
ตัวบงชี้ ที่ 5.1
ตัวบงชี้ ที่ 5.2
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18.2
ตัวบงชี้ ที่ 6.1
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 11
ตัวบงชี้ ที่ 7.1
ตัวบงชี้ ที่ 7.2
ตัวบงชี้ ที่ 7.3
ตัวบงชี้ ที่ 7.4
ตัวบงชี้ ที่ 9.1
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 13

รอยละ 5
รอยละ 2
5 ขอ
5 ขอ
รอยละ 30
4 ขอ
4 ขอ
4 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
4 ขอ
6 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
5 ขอ
คาเฉลี่ย 4
คาเฉลี่ย 4

4*100
575
35.75*100
575

0.70

0.18

6.22

3.10

5 ขอ
4 ขอ
รอยละ 91.66
5 ขอ
4 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
3 ขอ
5 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
4 ขอ
8 ขอ
4.22
4.33

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ตางจากที่
ระบุใน SAR)

การประเมินคุณภาพ
แบบเปน 2 กลุม นํา
คะแนนมาเฉลี่ย

5.00
4.00
5.00
5.00
4.00
4.00
5.00
3.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
4.00
4.22
4.33
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ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (ตอ)
ตัวบงชี้คุณภาพ

ตัวบงชี้ ที่ 8.1
ตัวบงชี้ ที่ 9.1
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 15

รวม สกอ.
รวม สมศ.11 ตัว
พื้นฐาน
รวม สมศ.
รวม สกอ+สมศ.
ตัวบงชี้ มทรส. ที่
1.1.1 (อัตลักษณ
มหาวิทยาลัย)
ตัวบงชี้ มทรส. ที่
1.1.2 (อัตลักษณ
มหาวิทยาลัย)
ตัวบงชี้ มทรส. ที่
1.1.3 (อัตลักษณ
มหาวิทยาลัย)
รวมอัตลักษณ
มหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ มทรส. ที่
5.1.1 (สถานศึกษา
3D)
ตัวบงชี้ มทรส. ที่
5.1.2
(สถานศึกษา 3D)
รวมมาตรการสงเสริม

เปาหมาย

7 ขอ
7 ขอ
4.00

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

7 ขอ
8 ขอ

5.00
4.00
4.05

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ตางจากที่
ระบุใน SAR)

นําคะแนนที่ไดจาก
23 ตัวบงชี้ของ สกอ.
มาเฉลี่ยและบันทึกไว

4.05
3.15

5 ขอ

4 ขอ

3.37
3.73
4.00

5 ขอ

5 ขอ

5.00

5 ขอ

4 ขอ

4.00

4.33

5 ขอ

5 ขอ

5.00

5 ขอ

5 ขอ

5.00

5.00

1

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปน
สัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวนหรือระบุเปนขอ
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5.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ แสดงในตารางที่ ป 2
ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ตามเกณฑ สกอ. และ สมศ. จํานวน 42
ตัวบงชี้
องคประกอบ
คุณภาพ
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

P

O

รวม

5
3.75
4.00
4.50
4.50
5.00
4.50
5.00
4.00

3.40
3.05

3.8
3.2
4.00
2.65
4.50
4.33
4.43
5.00
4.00

ดี
พอใช
ดี
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

2.78

4.33

3.37

3.73

ดี

พอใช

ดี

พอใช

ดี

2.73
2.91

1.34
4.50
4.00
4.28

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่
15 มาคํานวณ
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5.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแสดงในตารางที่ ป 3
ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามเกณฑ สกอ. และ สมศ. จํานวน 42
ตัวบงชี้
มาตรฐาน
อุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

P

O

รวม

2.78

4.29
4.33

3.37
4.28
3.80

3.37
4.28
3.83

พอใช
ดี
ดี

2.78

4.50
4.33

1.34
3.37

2.60
3.73

พอใช
ดี

พอใช

ดี

พอใช

ดี

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่
15 มาคํานวณ
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5.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการแสดงในตารางที่ ป 4
ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ ตามเกณฑ สกอ. และ สมศ.
จํานวน 42 ตัวบงชี้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานอุดมศึกษา

I

1. ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย
2. ดานกระบวนการ
5.00
ภายใน
3. ดานการเงิน
2.91
4. ดานบุคลากรการ
1.60
เรียนรูและนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ 2.78
ทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน
พอใช

P

O

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

รวม

4.33 3.94

4.11

ดี

4.22 3.82

4.10

ดี

5.00
4.50 1.45

3.96
2.25

ดี
ตองปรับปรุง

4.33 3.37

3.73

ดี

ดี

พอใช

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่
15 มาคํานวณ

ดี
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5.6 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาแสดงในตารางที่ ป 5
ตาราง ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ สกอ. และ สมศ. จํานวน 42
ตัวบงชี้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

I

P

O

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
5.00
5.00
(2) ดานวิชาการ
1.60 3.33 1.78 2.50
(3) ดานการเงิน
5.00
5.00
(4) ดานการบริหาร
4.50 3.75 4.16
จัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
2.73 4.20 3.42 3.72
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
4.33 3.37 3.78
(2) ดานการวิจัย
2.91 4.50 1.34 2.65
(3) ดานการใหบริการ
4.50 4.50 4.50
ทางวิชาการแก
สังคม
(4) ดานการทํานุบํารุง
5.00 4.00 4.33
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
2.91 4.50 3.35 3.75
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก 2.78 4.33 3.37 3.73
องคประกอบ
ผลการประเมิน
พอใช ดี พอใช ดี

ดีมาก
ตองปรับปรุง
ดีมาก
ดี

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.
ที่ 15 มาคํานวณ

ดี

ดี
พอใช
ดี

ดี

พอใช
ดี
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5.7 ผลการประเมินตามเกณฑ สกอ. จํานวน 23 ตัวบงชี้
ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องคประกอบ
คุณภาพ

หมายเหตุ
I

องคประกอบที่ 1

P

O

5

ดีมาก

3.40

พอใช

4.00

4.00

ดี

4.50

3.97

ดี

องคประกอบที่ 5

4.50

4.50

ดี

องคประกอบที่ 6

5.00

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 7

4.50

4.50

ดี

องคประกอบที่ 8

5.00

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 9

4.00

4.00

องคประกอบที่ 2

5

รวม

2.73

องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4

2.91

3.75

4.00

ดี
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

2.78

4.33

4.00

4.05

พอใช

ดี

ดี

ดี

ไมนําตัวบงชี้
สมศ.ที่ 15 มา
คํานวณ

ดี
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ตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

ผลการประเมิน

P

O

รวม

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต

4.29

4.00

4.00

ดี

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐาน
ดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ก ดานธรร
มาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธ
กิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐาน
ดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ

4.29

4.29

ดี

4.50

3.85

ดี

4.50

4.50

ดี

ดี

ผลการประเมิน

2.78

2.78

ดี

4.00

4.05

พอใช

ดี

ดี

ดี

หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้
สมศ.ที่ 15 มา
คํานวณ
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ตาราง ป. 4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I
1. ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย
2. ดานกระบวนการ
ภายใน

ผลการประเมิน

P

O

รวม

4.33

4.00

4.29

5.00

4.22

4.30

3. ดานการเงิน

2.91

5.00

3.96

4. ดานบุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรม

1.60

4.50

3.05

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ

2.78

4.33

4.00

4.05

พอใช

ดี

ดี

ดี

ผลการประเมิน

หมายเหตุ
ดี
ดี

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่
15 มาคํานวณ

ดี
พอใช
ดี
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ตาราง ป. 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

หมายเหตุ
I

P

O

รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและ
ความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ

5.00

5.00

ดีมาก

(2) ดานวิชาการ

1.60

3.33

2.64

พอใช

(3) ดานการเงิน

5.00

5.00

ดีมาก

(4) ดานการบริหารจัดการ

4.50

4.50

ดี

4.20

3.86

ดี

4.25

ดี

4.50

3.97

ดี

(3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม

4.50

4.50

ดี

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มาตรฐาน
ผลการประเมิน

5.00

5.00

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา

2.73

(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย

4.33
2.91

4.00

2.91

4.50

4.00

4.29

ดี

2.78

4.33

4.00

4.05

ดี

พอใช

ดี

ดี

ดี

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่
15 มาคํานวณ
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5.7 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัย ไดกํา หนด ปณิธาน การผลิตบัณฑิต ที่นา สนใจมาก คือ “คนดี มีความรู รัก สูงาน”
พรอ มทั้ ง ไดตั้งวิ สัยทั ศ น และพันธกิจ ที่ ค ล องจองกั น นํา ไปสูก ารวางเปา หมายของภารกิจ ที่ เหมาะสมกั บ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการ ของสังคม ไดจัดทํา แผนกลยุทธ ตลอดจนแปลง แผนกลยุทธ เปน
แผนปฏิบัติการ เผยแพรนําไปปฏิบัติในหนวยงานตาง ๆ มีการกํา หนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสมรรถนะหลัก
ของบุคลากร ไวเปนหลักฐานเรียบรอย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. กําหนดและหาแนวทางเสริมวิเคราะห จัดทําแผนกลยุทธ และทําแผนปฏิบัติการ ในการ ใชภาษา
ตางประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัย ฯ มีปรัช ญาในการเรียนการสอนชัดเจน คือ การผลิตบัณฑิตที่เปน “คนดี มีความรู
รักสูงาน” และมีการกํา หนดอัต ลักษณอ ยา งชัดเจน ไดแ ก “Hands on มุงเนน การผลิ ตบัณฑิตนักปฏิบัติ
Technology-based Teaching and Training และ Professional-oriented” และมีการนําสมรรถนะหลัก
มาเปนตัวกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. จัดทําแผนกลยุทธในการพัฒนานักศึกษา และแนวทางที่เปนระบบในการแปลงแผนกลยุทธไปสู
การปฏิบั ติเชื่อมโยงการเรียนการสอน กิจ กรรมพัฒ นานักศึกษา และควรมีตัว วัดระหวา งการดํา เนินงาน และ
ตัววัดผลลัพธ
2. ควรมีตัววัดที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในมุมมองคุณลักษณะของหลักสูตร
ควรเปนอยางไรจึงสามารถตอบโจทยปรัชญาการสอนและสมรรถนะหลักของบัณฑิตที่พึงประสงคได
จุดที่ควรพัฒนา
1. ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554 กําหนดใหตองมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบ ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินงาน การดําเนินงานทุกหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน หลักสูตร
สภาวิชาการควรมีบทบาทในการควบคุม กํากับการดําเนินการดังกลาวใหเปนระบบ
2. การวิจัยในชั้นเรียน
3. แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และ สายสนับสนุนตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
4. ระบบการนําผลประเมินไปปรับปรุงการทํางาน
5. อัตราตําแหนงวิชาการ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. สภาวิชาการควรมีแผนกลยุทธที่สอดคลองกับภาระกิจ และเชื่ อมโยงหรือแปลงแผนกลยุทธระดับ
มหาวิทยาลัยมาสูแผนกลยุทธของสภาวิช าการ และสภาวิ ช าการ ควรมีการติด ตามประสิทธิผ ลของแผนงาน
โครงการ โดยเฉพาะสว นที่เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนา คุณภาพนักศึกษาตาม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
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2. เพิ่มเติมหรือทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ในสวนที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอน แมวา มหาวิทยาลัยมีปฐมนิเทศสํา หรับ บุค ลากรใหม แตความรูเหลานั้นอาจยังไมเพียงพอหรือมี
เทคโนโลยีใหม จึงควรมีแผนพัฒนาในสวนนี้ใหมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น
3. ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีระบบงานที่ชวยในการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมและภารกิจตา งๆ
แตระบบการนําผลการประเมินมาปรับปรุงยังไมชัดเจน
4. แหลงสนับสนุนการเรียนรู เชน ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส หองสมุด ระบบ Self Access ควรมีขอมูล
สรุปวิเคราะห และสังเคราะหใหเห็นการเชื่อมโยงของประสิทธิผล เชน อัตราการสืบคนฐานขอมูล นาจะเปนขอมูล
สะทอนคุณภาพงานวิจัยของอาจารยและบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติมกิจกรรมเสริมการเรียนรูในรูปแบบกิจกรรมสันทนา
การ สงเสริมการเรียนแบบหองเรียนเสมือนจริง และมีขอมูล สรุปในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
5. มหาวิท ยาลัย ฯ ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการนํา ผลประเมินมาปรับ ปรุงการทํา งาน และสรา ง
นวัตกรรม และควรมีการกระตุนใหมีการสรางนวัตกรรม ในการทํางานในรูปแบบตาง ๆ หรือจัดใหมีการประกวด
นวัตกรรม ทั้งนี้นวัตกรรมใหม ๆ ตองชวยลดตนทุนในการทํางานที่สามารถประเมินเปนเชิงปริมาณ และสรางความ
ยั่งยืนและมีความสุขในการทํางานภายในองคกร
6. ทบทวนผลการดําเนินการดานพัฒนาอาจารยในสวนของตํา แหนงทางวิช าการ และคุณวุฒิอาจารย
ที่อัตราการเพิ่มยังไมสูง ทั้งนี้อาจทบทวนทั้งกระบวนการในการดําเนินงาน คุณภาพผลงานของอาจารย อยา งไรก็
ตามมหาวิ ท ยาลั ย ควรวิ เคราะห เที ย บกั บ เป า หมายที่ ว างไว ด ว ย (ไม พ บตั ว บ ง ชี้ นี้ ใ นแผนกลยุ ท ธ 5 ป
ระดับมหาวิทยาลัย) สําหรับอัตราการเพิ่มคุณวุฒิอาจารยเปาหมายกําหนดไว 5% (สิ้นป 54) แตไมมีขอมูล ชัดเจน
วามหาวิทยาลัยดําเนินการไดตามเปาหรือไม
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัย มีการจัดบริการแกนักศึกษาคือมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการการบริการขอมูลขาวสาร
ที่เปนประโยชนตอนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. พัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับกิจกรรมนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
จุดที่ควรพัฒนา
1. นักศึกษาขาดความสนใจในกิจ กรรมที่มหาวิทยาลัยกํา หนด มีการรวมกิจ กรรมเฉพาะนักศึกษา
บางสวน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการใหการปรึกษา ผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่นักศึกษาสามารถ เขาถึง
ขอมูลและมีสวนรวมในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด
วิธีปฏิบัตทิ ี่ด/ี นวัตกรรม
-
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเปนจํานวนมากที่ไดนําเสนอในการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ
2. มีแผนงานในการพัฒนานักวิจัยมือใหม และนักวิจัยพี่เลี้ยง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ใชกระบวนการจัดการความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกําหนดเปาหมาย การรวบรวม องค
ความรู ทักษะที่เกิดจากประสบการณการทําวิจัยที่มีคุณภาพ ที่เปนความสามารถเฉพาะดานของแต ละศาสตร
ใหกับนักวิจัยมือใหมไดใชเปนแหลงคนควาศึกษาวิจัยเสริมจากระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
2. ทําระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงใหเขมแข็งซึ่งจะชวยผลักดันใหเกิดนักวิจัยมือใหมไดตามเปาหมาย นอกเหนือ
จากการจัดอบรมการวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. การวางแผนงานดานการวิจัย การสงเสริมงานดานการวิจัย การเผยแพร การตีพิมพ ไมชัดเจน ไมมี
วัตถุประสงคของแผนงาน เปาหมายในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ รวมทั้งเปาหมายการนําไปใชประโยชนตอการ
เรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาชุมชน เพื่อใหสอดรับกับเปาหมายการประกันคุณภาพ
2. ความเขาใจกับอาจารยทุกคนในการผลิตผลงานวิจัย การเผยแพรผลงาน การตีพิมพ ตามแนวทาง
ของการประกันคุณภาพ รวมทั้งเปาหมายแผนงานดานการวิจัย
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา สงเสริมการวิจัย ทั้งในระดับสถาบัน และคณะวิชา ควรมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายการผลิตผลงานวิจัย เปา หมายเชิงคุณภาพ
แนวทางการสงเสริมอยางชัดเจน และคํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายผลผลิตดานการวิจัยในแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ
2. กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ดานการสงเสริมการวิจัยในภาพรวมของ
ระดับสถาบัน ระดับหนวยงาน และมีระบบการรายงาน เพื่อสามารถนําไปใชในการปรับปรุง แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยการดําเนินการตามแผนจะตองมีการติดตามเปนระยะ ๆ เพื่อประเมินความสําเร็จของงาน
รวมทั้งจัดระบบติดตามการประเมินผลในมิติของความพึงพอใจของบุค ลากร คุณภาพงานวิจัย และการนํา ไปใช
ประโยชน
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3. การจัดเตรียมขอมูลหลักฐานอางอิง เพื่อการตรวจและประเมินคุณภาพ ใหสะดวก ตอการตรวจ และ
ประเมิน
4. ควรใชห ลักการจัด การความรู เพื่อ ทํา ใหเกิดการรวบรวมความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
การเผยแพร เกี่ยวกับทักษะการวิจัย กระบวนการวิจัย ของผูที่มีความเชี่ยวชาญไปยังนักวิจัยมือใหม

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
1. การสรางและพัฒนาเครือขายวิจัยเฉพาะดาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ ทักษะ
เทคนิคตาง ๆ ในการทําวิจัย
2. การจัดระบบการสรางขวัญและกําลังใจ ใหจูงใจตอการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
1. มีการดําเนินงานเพื่อการบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน และสังคม ทั้งใน
ระดับสถาบัน และระดับคณะวิชาเปนจํานวนมาก
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และ
ภาคเอกชนอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับคณะและสถาบันซึ่งเสริมจุดเนนที่ดีใหดีกับสถาบัน
3. สถาบันมีบุคลากรที่มีองคความรูและพรอมในการถายทอดในงานบริการวิชาการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สถาบันควรมีกลไกในการดําเนินงานบริการวิชาการระหวางคณะใหมากขึ้นเพื่อสรางความเขมแข็ง
ในพันธกิจในงานบริการวิชาการของสถาบัน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรปรับกลไกการบริหารงานการบริการวิชาการยังไมเปนระบบทําใหยากตอการสังเคราะห
2. ผูบริหารควรมีนโยบายการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย
และมีวิธีการถายทอดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปสูการปฎิบัติ
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. การติดตามและประเมินผลโดยบุคลากร นักศึกษา ชุมชน ในภาพรวม ของการดําเนินการ ตาม
แผนงาน ดานการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการสํารวจการนําความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมโครงการ ตาม
แผนงานไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนเองของชุมชน สรางคุณคา ใหกับตนเอง
2. แผนงานดา นการทํา นุบํา รุงฯ ตองพยายามผสมผสานความถนัดที่เปนเอกลักษณแ ละความรู
ความสามารถของบุคลากรของชุมชนในการสรา งเสริมคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนที่
ประจักษ ซึ่งอาจดําเนินการโดยรวมมือกับองคกรภายนอก
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
1. ศึกษาดูงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากสถาบันอื่น
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องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดครบถวน และมีการประเมินตนเองตามหนาที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัย
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีการกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงาน สนับสนุนบุคลากรใหมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ
3. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมภิบาล
4. การพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง
5. ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
6. ผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ สามารถระบุปจจัยเสี่ยง
ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของหนวยงาน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. พัฒนาระบบสารสนเทศใหครอบคลุมการทํางานทางดานการบริหารจัดการ
2. เสริมความรูดานกระบวนการจัดทํา แผนบริหารความเสี่ยงใหกับหัวหนา หนว ยงานและบุคลากรใน
หนวยงานเพื่อใหการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. จํานวนระบบสารสนเทศไมสอดคลองกับจํานวนทรัพยากรเครื่องแมขาย
2. การพัฒนาระบบเปนการวาจางบริษัทดําเนินการ เจาหนาที่ยังไมชํานาญในการพัฒนาโปรแกรม
3. การดําเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงไมไดรายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จัดหาทรัพยากรเครื่องแมขายใหสอดรับกับจํานวนระบบสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น
2. พัฒนาเจาหนาที่ใหมีความชํานาญในการพัฒนาโปรแกรม
3. ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานสภา
มหาวิทยาลัยใหทันตามกําหนดเวลา
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วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีแผนและ จัดทําแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร การ
วาง แผน การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจอบได จัดทํา รายงานทางการเงินอยางเปนระบบ มี หนวย
งานตรวจสอบภายในและภายนอก คอยตรวจ ติดตามการใชเงิน รายงานใหผูบริหารคอยกํากับ เรงรัด ติดตาม การ
ใชจายเงิน ใหเปนไปตามเปาหมาย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรหาทางประยุกตระบบการใชเงินสามมิติผนวกเขากับระบบปจจุบันเพื่อความรวดเร็ว และถูกตอง
ในการติดตามการใชจายเงิน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรหาทางชวยเหลือบุคลากรที่ตองการ ขอกันเงินเหลื่อมป เพื่อไปรวมประชุมวิชาการตางประเทศ ใน
ชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนไดทัน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมตอสภาพแวดลอม
ทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักและใหความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา
3. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาครบถวน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ใหความรูและความเขาใจในเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรอยางตอเนื่อง
2. สนับสนุนทรัพยากรทั้งดานเวลางบประมาณและอัตรากําลังในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใหขอมูล
สนับสนุนดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยยังไมมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนา
ขึ้นเอง
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษายังมีไมมาก
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ใหการสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนา/สรางแนวปฏิบัติที่ดี หรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. ใหการสนับสนุนบุคลกรและนักศึกษามีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง และขยายชองทาง/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหหลากหลายโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-
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5.8 ขอสรุปตามองคประกอบคุณภาพ
จากผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ พบวา ปจจัยนําเขาและผลลัพธอยูใ นเกณฑพอใช แต
มหาวิทยาฯ มีกระบวนการอยูในระดับดีผลลัพธอยูใ นระดับดีซึ่งผลลัพธที่ไดต่ํากวาปที่ผานมาอาจจะมาจากสาเหตุ
ของการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเปลี่ยนแปลงเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาใหม อยา งไรก็
ตามเมื่อพิจารณาจากภาพรวมพบวามหาวิทยาลัยควรรีบจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในของปการศึกษา 2554 ซึ่งเกณฑใหมนี้จะมีความเขมในเรื่องของหลักสูตรและการประกันคุณภาพ
ในการประเมินครั้งนี้พบวา องคประกอบที่ 2 และ 4 ผลการประเมินอยูในระดับพอใชหลักสูต รวมทั้งมีการประเมิน
ลงระดับรายวิชาหลายตัวชี้วัด อีกทัง้ ในสวนของปจจัยนําเขาดานคุณภาพ อาจารยมหาวิทยาลัยฯ ตองมีแผนในการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและกระบวนการในการบริหารการศึกษา ตองมีการทบทวนวิธีการดําเนินงานและการประกัน
คุณภาพหลักสูตรการจัดเก็บขอมูลเพื่อใชในการกํากับติดตามควรมีการปรับปรุงกระบวนการกํากับติดตามและการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารยสภาวิชาการควรมีบทบาทในการควบคุมกํากับการดําเนินการดังกลาวใหเปน
ระบบควรมีแผนการวิจัยในชั้นเรียน แผนพัฒนาบุค ลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับ สนุนตามเกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษาควรทบทวนการดําเนินการดานพัฒนาอาจารยในสวนการของตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิ
อาจารย สํา หรับ อัต ราการเพิ่มคุณวุฒิอาจารยเปาหมายกํา หนดไว 5% (สิ้นป 54) แตไมมีขอมูล ชัดเจนวา
มหาวิทยาลัยดําเนินการไดตามเปาหรือไม การวางแผนงานดานการวิจัยควรมีการหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย
ในการเปนตัวแทนรับงานวิจัยจากภายนอกเพื่อสนับสนุนสงเสริมงานดา นการวิจั ย และควรมีแนวทางใหการให
รางวัลหรือยกยองนักวิจัยที่ไดเผยแพรผลงานตีพิมพ รวมถึงการนําไป ใชประโยชนตอการเรียนการสอนและการ
พัฒนาชุมชนเพื่อใหสอดรับกับเปาหมายการประกันคุณภาพ
5.9 ขอสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
จากผลการประเมินพบวาการดําเนินงานในดานการบริหารจัดการอุดมศึกษาดานพันธกิจ ของการบริหาร
การอุดมศึกษาอยูในเกณฑดีดา นมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตและดา นการสราง และพัฒนาสังคมฐานความรูแ หง
การเรียนรูอยูในเกณฑพอใช ซึ่งจะสอดคลองกับผลการประเมินของปจจัยนําเขาและผลลัพธที่ไดผลการประเมิน
ระดับพอใช มหาวิทยาลัยควรหาวิธีเรงดวน ในการพัฒนาคุณวุฒิอาจารยใหมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น
และควรสนับสนุนสงเสริมอาจารยทําผลงานใหดํา รงตําแหนงทางวิชาการพรอมทั้งแนวทางการใหการสนับ สนุน
งานวิจัยตามกลุมสาขาวิชา
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5.10 ขอสรุปตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีบคุ ลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในอัตราที่ 573.5 : 476 ซึ่งเปนสัดสวน
1.2 : 1 นาจะเปนสัดสวนที่เหมาะสมแตพบวายังมีประเด็นดานการบริหารจัดการดานภาระงานที่เหมาะสมของ
สายวิช าการซึ่งบุคลากรสวนหนึ่งมองวาเปนปญหาในการพัฒนาศักยภาพดา นการวิจัยและดานคณะวิชายังมี
บุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาวิเคราะห ความเหมาะสมทั้งภาระงาน
ทั้งสายสนับสนุน สายวิชาการ และสายบริหาร การกระจายอํานาจหรือรวมศูนยในการบริหาร
5.11 ขอสรุปตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยที่ใชในการเปดสอนในปการศึกษา 2553 ยังคงเปนหลักสูตรตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา 2551 ซึ่งมีหลายองคประกอบที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 แตผลการประเมินที่ไดในมาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา (2)
ดานวิชาการผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุงซึ่งอาจเกิดจากมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนน
ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีเปนหลัก และบุคลากรผูสอนสวนใหญยังคงมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
และมีตําแหนงทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย ศาสตราจารยนอย ซึ่งเปนผลใหปจจัยนําเขาและ ผลลัพธ
ไดคะแนนนอย ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยที่มหาวิยาลัยใหการสนับสนุน ในการทําวิจัยควร
จะใหการสนับสนุนบุคลากรทําวิจัยที่ตรงกับสาขาวิชาที่สอนและงบประมาณสนับสนุนตามกลุมสาขาวิชา
5.12 ขอสรุปจากการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะกรรมการประเมินระดับสถาบันไดดํา เนินการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียโดยแบงกลุมผูรับการ
สัมภาษณ เปน 4 กลุม โดยใหทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้
1. ผูปกครอง ผูประกอบการ และศิษยเกา
1.1 ผูปกครองมีความคาดหวังวาบุตรหลาน เมื่อจบจากมหาวิทยาลัย แลวมีงานทํา
1.2 ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา มีความรู
ความสามารถ ทํางานไดตรงตามความตองการ
1.3 ควรมีชองทางที่สามารถสื่อสารกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น
1.4 ตองการใหมหาวิทยาลัย ผลิตนักศึกษาระดับ ปวส. เพิ่มขึ้น เพราะปจจุบันแรงงานในระดับนี้
กําลังเปนที่ตองการของสถานประกอบการ
1.5 ควรใหการสนับสนุนดานครุภัณฑในการสอนใหทันตอเทคโนโลยีปจจุบัน
1.6 ควรเนนฝกนักศึกษา ใหมีความอดทน ตรงตอเวลา และแตงกายใหสุภาพ
1.7 ควรเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษ
1.9 ควรสอบถามความตองการของผูประกอบการวาตองบัณฑิตแบบใด
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1.10 ควรปรับปรุงหองเรียนใหมีโสตทัศนูปกรณเทาเทียมกันทุกหอง
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2.1 สภามหาวิทยาลัยเปนสวนสนับสนุนอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย
2.2 อธิการบดีควรปรับปรุงในดานการพิจาณาตัดสินใจในการทํางาน
2.3 มหาวิทยาลัยควรดําเนินการศูนยขาวสุวรรณภูมิ ใหสําเร็จและเห็นผล
2.4 ควรปรับ กลยุท ธในการรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เพราะมีนักศึกษาสนใจเรียนนอยลงซึ่งสวนทางกับ ความตองการของประเทศที่มุง เนน การสงออกดา นผลผลิต
การเกษตร
2.5 มหาวิทยาลัยควรเปนมหาวิทยาลัย เฉพาะทางที่เนนการสอนในระดับปริญ ญาตรีที่เปน
ความตองการของตลาดแรงงานจบแลวไดงานทํา
3. กรรมการสภาอาจารยและขาราชการ
3.1 การสอบคัดเลือกผูเขามาทํางานมีการสอบคัดเลือกโปรงใสคุณสมบัติตรงกับงาน
3.2 ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑค อมพิว เตอรใหกับบุค ลากรสายวิช าการ
และสายสนับสนุน ใหเพียงพอ
3.3 ควรมีการปรับปรุงโปรแกรมฐานขอมูลงานทะเบียนใหประยุกตใชงานและแสดงผลตาม
ตัวชี้วัดไดมากขึ้น
3.4 ควรจัดหาพื้นที่สํา หรับ สํานักงานอธิก ารบดีที่รวบรวมหนว ยงานที่เกี่ยวของอยูบ ริเวณ
เดียวกัน
3.5 ควรจัดรถบริการภายในมหาวิทยาลัย
3.6 ควรมีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกหนวยงาน
4. องคการนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา
4.1 ศูนยวาสุกรีสถานที่คับแคบหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรประจําสาขาวิชามีนอย
4.2 ศูนยสุพรรณบุรีควรพิจาณาเปดทางเขาออกประตูดานขางมหาวิทยาลัยมากขึ้น
4.3 ศูนยหันตราแสงสวางทางเดินไปหอพักไมเพียงพออยากใหมีรถสาธารณะวิ่งมาถึงภายในคณะ
4.4 ศู น ย น นทบุ รี ข าดสถานที่ อ อกกํ า ลั ง กายโรงอาหารมี ร า นค า น อ ยขาดความร ม รื่ น
ควรปรับปรุงความสะอาดหองน้ําประจําอาคาร
4.5 สัญญาณ wifi มีไมทั่วถึง
4.6 หองเรียนรอน ขาดอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
4.7 ขาดความรวมมือในการทํากิจกรรมของนักศึกษาภายในศูนยควรนําเอาสมุดบันทึกการเขา
รวมกิจกรรมมาใช และมีระเบียบบังคับใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
4.8 อาจารยมีประชุมมากไมคอยไดเขาสอน
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4.9 งานทะเบียนบริการไมดี
4.10 ควรมีการประชาสัมพันธ ดานกิจกรรมผานสื่อเว็บไซดมหาวิทยาลัยเชิญชวนนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรม
4.11 หลักสูตรปริญญาโทควรเนนปฏิบัติการภาคสนาม (หลักสูตร CEO) ซึ่งจะมีประโยชนใน
การนําไปใชงาน
4.12 ควรเพิ่มจุดบริการน้ําดื่มใหนักศึกษา
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บทที่ 6
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
มหาวิทยาลัยฯ มีการนํา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-doc) มาใชในการสื่อสารภายในองคกร
ซึ่งสามารถ ที่จะชวยลดเวลาในการสื่อสารกับบุคลากร ลดคาใชจา ยในการเดินทางและคา สําเนาเอกสาร และ
สํานักวิทยบริการและสารสนเทศ ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนสํานักงานเสมือน และ สนับสนุน การ
บริการจัดการองคกรเพื่อแกปญหาสภาพกายภาพที่มีหลายศูนย
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ภาคผนวก
 บันทึกขอคนพบภาคสนาม
o บันทึกขอคนพบภาคสนาม สกอ.
o บันทึกขอคนพบภาคสนาม สมศ.
 บันทึกการสัมภาษณ
 ตาราง ป.1-5
 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 665/2554
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553
ระดับสถาบัน
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 บันทึกการสัมภาษณ
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แบบบันทึกการสัมภาษณ
ผูสัมภาษณ

ศาสตราจารยเกียรติคุณสมศักดิ์ พันธุวัฒนา
ประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยเกษม เจนวิไลยศิลป
กรรมการ
ผูใหสัมภาษณ ผูบริหาร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------องคประกอบที่ ๑ (ขอเพิ่ม)
ผูทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย มีความเห็นวา ในฐานะที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ มีลักษณะทางภูมิศาสตร อยูในเขตกสิกรรม มีคณะและภาควิชา ที่มีศักยภาพสูงทางดานบริหารจัดการ
และ การเกษตร นาจะรวมมือกันจัดทําหลัก สูตร ที่เ ปนรูป แบบตัวอยาง สอนใหนิสิตนัก ศึก ษา เปนคนที่
สามารถปฏิบัติ และทํางานไดจริง สูงานดานนี้ เมื่อจบออกไปแลว สามารถประกอบอาชีพดานกสิกรรม ไดครบ
วงจร ทั้งการเพาะปลูก การจัดการ การตลาด ฯลฯ ใหประชาคมเห็นวา ถาจะศึกษาดานนี้แลว ตองมาที่ มทร.
สุวรรณภูมิกอนเพื่อนเลย
องคประกอบที่ ๗ (ขอเพิ่ม)
มหาวิทยาลัย ควรวางแผนสงเสริมสนับสนุน การใชประโยชนของวิทยาการ สารสนเทศ ซึ่งมีศักยภาพ
สูง ใหพัฒนา นํามาประยุกตใชกับดานอื่น ๆ หลาย ๆ ดาน อาทิ การสงเอกสารราชการลักษณะ Intramail
การทํา Teleconference กับศูนยฯ อื่น ๆ ที่มีที่ตั้งอยู ไกลจากศูนยหันตรา การนํามาประยุกตเขาการการ
เรียนการสอน E-Learning การจัดการวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ

แบบบันทึกการสัมภาษณ
ผูสัมภาษณ

ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ
กรรมการ
นายดําเนิน ไชยแสน
กรรกมาร
ผูใหสัมภาษณ สถาบัน/สํานัก (สวนสนับสนุนมหาวิทยาลัย)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนงานและการดําเนินงาน
-มีแผนพัฒนางานดานการวิจัย ป 50-54
1)มีแผนพัฒนาที่สอดรับกับการพัฒนานักวิจัยมือใหม และ การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน โดยสามารถระบุรายวิชาได
2) มีการตั้งเปาหมายผลิตนักวิจัยมือใหมไวที่ 30-50 คน โดยจัดอบรม ใหความรูทางดาน
งานวิจัย และจัดใหมีนักวิจัยพี่เลี้ยง(นักวิจัยที่เคยทําวิจัยมากอน)
3)มีงบประมาณสนับ สนุน การทําวิจัยสําหรับงานวิจัยชิ้นแรก จํานวน 30,000 บาท/ชิ้น
งานวิจัย แหลงทุนงานวิจัยไดมาจากงบประมาณแผนดิน (ประมาณ10-12ลานบาท) และหนวยงาน
ภายนอกไดแก งบจาก สกอ.(ประมาณ 2 ลานบาท) งบจากกองทุนรายได(ประมาณ 4-6 ลานบาท)
เปนตน โดยจัดสรรใหแก นักวิจัยมือใหม นักวิจัยระดับกลาง และนักวิจัยที่มีเชียวชาญ
4) มีการติดตามประเมินผลงานวิจัย โดยใชเกณฑประเมินของ วช.
5) มีการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการจากผูรับบริการ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
-สถาบันวิจัยเปนหนวยงานขนาดเล็ก ซึ่งทํางานในเชิงรุกลําบาก เนื่องจากขาดกําลังคน จึงตองการ
บุคลากรเพิ่มขึ้น
-ยังขาดปจจัยพื้นฐานที่เอื้อตอการอํานวยความสะดวกในดานการออกพื้นที่และการบริการวิชาการ
ปจจัยที่ตองการ คือ ยานพาหนะ เครื่องกระจายเสียง กลองถายวิดีโอ เปนตน
สิ่งที่ตองการใหผูบริหารระดับสูงดําเนินการ
-เพิ่มอัตรากําลังใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
-สนับสนุนงบประมาณในดานครุภัณฑ ตามความจําเปน
2. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผศ.ภณรัตน คชสิทธิ์)
แผนงานและการดําเนินงาน
1) มีแผนการพัฒนางานระยะยาว
2) เนนใหบริการที่ถูกตอง รวดเร็ว โดย กําหนดระยะเวลาใหบริการ เปนKPI

3) มีระบบลงทะเบียนออนไลน โดยประสานงานกับ คณะวิชาเกี่ยวกับแผนการเปดสอนรายวิชาและ
อาจารยที่ปรึกษา
4) มีคูมือการใชระบบ และใหอาจารย และ นักศึกษาไดใช
5) มีแผนพัฒนาดานบุคลากร โดยมีเปาหมายไวปละ 2 ครั้ง 2 เรื่อง/คน
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
1) เนื่องจากอาจารยที่ปรึกษามีนักศึกษาในที่ปรึกษาจํานวนมาก และมีการลงทะเบียนในรายวิชาที่
แตกตางกัน ทําใหมีขอผิดพลาดในการลงทะเบียน
2) ชวงเวลาในการจัดอบรม การบรรยายใหความรูใหกับบุคลากร ไมสอดคลองกับชวงเวลางานทํา
ใหมีปญหาในการสงบุคลากรเขาอบรมกิจกรรม/
สิ่งที่ตองการใหผูบริหารระดับสูงดําเนินการ
1) ตองการงบประมาณพัฒนาบุคลากรเพิ่ม
2) มีการประสานงานระหวางหนวยงานจัดอบรมกับสํานักทะเบียน
3. ผูอํานวยการสํานักสงวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายสุวุฒิ ตุมทอง)
แผนงานและการดําเนินงาน
1) มีแผนการพัฒนางานระยะยาว โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมวิทยบริการ และกลุม IT
2) มีการจัดบริการในแตละพื้นที่ โดยมีการบริหารรวมศูนย
3) มีการกําหนด KPI การใหบริการในทุกสวน เชน การยืม-คืนหนังสือ การใชบริการอินเตอรเน็ต
และการใชสื่ออื่นๆเปนตน
4) มีแผนดําเนินการทําสื่อการเรียนการสอนผานระบบ e-learning มีบางรายวิชาที่พยายามจัด
การศึกษา แบบ e-Learning แตยังไมเต็มรูปแบบ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
1) ปจจุบันนักศึกษาและอาจารย ใชบริการหนังสือลดลง แตการใชการสืบคนขอมูล หรือความรู
ผานระบบอีเล็กทรอนิกสมากขึ้น การพัฒนาการบริการอาจจะตองพัฒนาสูe –Book และ
อาจารยตองกระตุนใหนักศึกษาเขามาใชบริการมากขึ้นเพื่อใหเกิดสังคมการเรียนรู และจุดที่
access ขอมูลตองเพิ่มมากขึ้น
2) มีระบบอีเล็กทรอนิกสบริการหลายระบบ มีคูมือการใช แตยังมีปญหาการใชงาน
3) บุคลากรในสํานัก มีความหลากหลาย เปนอุปสรรคตอการพัฒนาบุคลากร หากมีระบบคาตอบแทนที่
จูงใจ อาจจะทําใหมีบุคลากรที่ตรงกับงาน และพัฒนาไดเร็วทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สิ่งที่ตองการใหผูบริหารระดับสูงดําเนินการ
1) การเพิ่มคุณวุฒิ

2) การปรับระบบจูงใจ และคาตอบแทน เพื่อใหสามารถจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได
มากขึ้น
4. ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา (ผศ.กฤษฎีสุฉายี)
แผนงานและการดําเนินงาน
1) มีแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2) มีคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3) มีการประชุม อบรม ใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 4 ครั้ง (การประชุมแตละครั้งผูเขา
ประชุมประมาณ 60คน)
4) มีเครือขายงานประกันคุณภาพ 9 มทร.
5) มีระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา ในดานขอมูลกลาง
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
1) มีการเปลี่ยนเจาหนาที่ดูแลงานประกันคุณภาพสูง จึงทําใหขาดเจาหนาที่มีความชํานาญ
สิ่งที่ตองการใหผูบริหารระดับสูงดําเนินการ
1) วางระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาใหสมบูรณโดย เฉพาะดานระบบสารสนเทศ
5. ผูอํานวยการสํานักสหกิจศึกษา (นายดําเนิน ไชยแสน)
แผนงานและการดําเนินงาน
1) มีแผนการดําเนินการ โดยมีระบบสหกิจศึกษา 100%
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีบริษัทและโรงงานจํานวนมาก เพียงพอตอความตองการของนักศึกษา)
2) มีแผนดําเนินงานดานความเสี่ยงและความปลอดภัยของนักศึกษา โดยมีการประกันภัย
3) มีอาจารยนิเทศนักศึกษา อาจารย 1 คน ตอนักศึกษา 3 คน
4) มีโครงการนํารอง 2 คณะ คือคณะวิศกรรมศาสตรฯ และบริหารฯ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
1) ระยะเวลาในการสหกิจศึกษาของนักศึกษามีระยะเวลาสั้น คือ ประมาณ 4 เดือน บางสถาน
ประกอบการตองการระยะเวลา 1 ป
สิ่งที่ตองการพัฒนาตอไป
1) จัดการสหกิจศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานสหกิจ
2) จัดระยะเวลาสหกิจศึกษาใหเหมาะสมกับศาสตร และสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต

แบบบันทึกการสัมภาษณ
ผูสัมภาษณ

รองศาสตราจารยชุลีรัตน จรัสกุลชัย
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยวารุณี ศรีสงคราม
กรรมการ
ผูใหสัมภาษณ สถาบัน/สํานัก (สวนสนับสนุนมหาวิทยาลัย)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอมูลบุคคล
1. อาจารยสวนใหญมีการสอนในระดับปริญญาตรีและอีก 1 ทานมีการสอนในระดับปริญาตรีและ
ปวส. อายุงานสวนใหญมากกวา 5 ป เปนอาจารยประจําในแตละคณะวิชาที่เปนสอนในสถาบัน
ดานการประกันคุณภาพ
1. อาจารยทุกสาขาวิชาไดรับการถายทอดนโยบายงานประกันคุณภาพและดําเนินงานตามแผนของ
คณะและสาขาวิชาที่ไดวางไว
2. อาจารยทราบถึงบทบาทในการสงเสริมการประกันคุณภาพของคณะวิชา คือ การจัดการเรียน
การสอน โดยการจัดทํา มคอ.3 มคอ.5 การเปนที่ปรึกษา สงเสริมกิจกรรมใหนักศึกษา
การทํางานวิจัย บริการวิชาการและงานพัฒนาตนเองเปนตน
3. สถาบันมีการประเมินการสอนของอาจารยในแตละรายวิชาแตไมมีการประเมินระบบอาจารย
ที่ปรึกษา
4. อาจารยมีการวิเคราะหขอสอบทุกปการศึกษา
5. อาจารยเห็นดวยกับระบบการดําเนินงานของคณะ
ระบบการปรับเปลี่ยนขบวนการตาม TQF
1. เห็นดวยกับการจัดทํามคอ.3 มคอ.5เพราะไดเห็นถึงการพัฒนาการเรียนการสอนและงายตอการ
ปรับปรุง
2. เปนการเพิ่มภาระงานแต ยอมรับถึงขั้นตอนการดําเนินงานเพราะเห็นเปาหมายที่ชัดเจน แผนที่
ทําขึ้นมีความสอดคลองกันทุกดานเพื่อทําใหเกิดการพัฒนาหลายๆดานทั้งตัวผูสอน นักศึกษา
วิธีการสอน และระบบการจัดการตางๆ
3. ทําใหผูสอนไดมีการพัฒนาวิธีการสอน และหาแนวการสอนที่เหมาะสมตามขบวนการในระบบ
ของTQF
ระบบการประเมิน
1. อาจารยมีความเขาใจตอการประเมินโดยวัดที่สมรรถนะการทํางานโดยใชระบบที่สถาบันได
กําหนดไว

2. อาจารยบางทานไมเขาใจถึงการนําผลคะแนนที่ดําเนินงานไปคิดในการปรับเปนเงินเดือนวามี
วิธีการทําอยางไร
ดานการพัฒนาอาจารย
1. สถาบันมีกฎเกณฑและระเบียบในการรับ คัดเลือก พนักงานใหมอยางชัดเจนโดยใชวิธีการสอบ
ขอเขียน สัมภาษณ และสอบวิธีการสอน
2. มีระบบการทดลองงาน โดยมีการประเมินการสอนใหครบ5เดือน
3. สถาบันใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารยโดยกําหนดใหทุกคนตองมีการพัฒนาตนเองปละ2
ครั้งแตในแตละคณะมีการจัดสรรงบในการไปพัฒนาที่ไมเทากัน
4. สนับสนุนเงินทุนในการไปศึกษาตอ
ระบบสวัสดิการที่ไดรับ
1.อาจารยสวนใหญพอใจในสิทธิที่ไดรบั เชนการรักษาพยาบาล
การรองขอเพื่อการพัฒนา
1. สถาบันควรเพิ่มงบลงทุนเรื่องการจัดการเรียนการสอน เชนทําการปรับปรุงหองเรียนใหทันสมัย
มีอุปกรณพรอมในการสอนใหมากขึ้น ซึ่งจะดีกวาการนํางบประมาณไปลงทุนกับการสราง
อาคาร
2. ควรลงทุนในการสรางฟารมเพื่อใชในการเรียนการสอนในสายเกษตรเพราะน.ศตองมีการลง
ปฏิบัติจริง เพื่อใชในการเรียนรูเรื่อง พืช สัตว ประมง เปนตน
3. สถาบันหรือคณะควรมีฐานขอมูลความตองการขอรับนักศึกษาเขาทํางานกับองคกรภายนอก
เพื่อเปนชองทางใหกับน.ศในการจบการศึกษาในการสมัครเขาทํางาน
4. ระบบการปรับเงินเดือนของแตละคณะตางกันเนื่องจากเปนอํานาจการตัดสินของคณบดี
(อาจารยมีความเห็นตองกันวาคณบดีมีการตัดสินใจที่ไมเหมือนกัน)
ความประทับใจตอผูบริหาร
1. รูสึกดีตอสถาบันที่สถาบันไดมีการทําMOUกับองคกรภายนอกทั้งในและตางประเทศมากขึ้นเพื่อ
เปนการสรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน
2. ผูบริหารทุกระดับใจกวางเปดโอกาสใหทุกคนในองคกรรวมทั้งนักศึกษาสามารถเขาพบไดโดยตรง
เพื่อรับฟงความคิดเห็นตางๆ
3. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญตอการทํางานประกันมาก
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ตาราง ป1-5
ไมรวม สมศ. 19 ตัวบงชี้

ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน1
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

(%หรือสัดสวน)

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 1.1

8 ขอ

8 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.1

4 ขอ

3 ขอ

3.00

ตัวบงชี้ที่ 2.2

คาการเพิ่มขึ้น รอยละ 2

(4.97 - 3.86) * 5

0.93

0.93

27.11

2.26

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

4, 5 ไมพบขอมูลวาสภาวิชาการดําเนินการควบคุมกํากับ
อยางไร

6
ตัวบงชี้ที่ 2.3

คาการเพิ่มขึ้น รอยละ 3

155.5 * 100
573.5

ตัวบงชี้ที่ 2.4

6 ขอ

4 ขอ

3.00

ตัวบงชี้ที่ 2.5

7 ขอ

7 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.6

7 ขอ

6 ขอ

4.00

ตัวบงชี้ที่ 2.7

6 ขอ

6 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.8

4 ขอ

6 ขอ

4.00

ตัวบงชี้ ที่ 3.1

4 ขอ

6 ขอ

4.00

ตัวบงชี้ ที่ 3.2

5 ขอ

5 ขอ

4.00

ตัวบงชี้ที่ 4.1

7 ขอ

8 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ที่ 4.2

5 ขอ

4 ขอ

4.00

4,7 ไมผาน

ขอ 5 ยังไมชัดเจน

ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน1
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

(%หรือสัดสวน)

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 4.3

60,000 บาท

8 ขอ
34,868.42บาท/คน

2.91

ตัวบงชี้ ที่ 5.1

5 ขอ

5 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ ที่ 5.2

5 ขอ

4 ขอ

4.00

ตัวบงชี้ ที่ 6.1

5 ขอ

5 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ ที่ 7.1

6 ขอ

7 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ ที่ 7.2

5 ขอ

5 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ ที่ 7.3

5 ขอ

5 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ ที่ 7.4

6 ขอ

4 ขอ

3.00

ตัวบงชี้ ที่ 8.1

7 ขอ

7 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ ที่ 9.1

7 ขอ

8 ขอ

4.00

รวม สกอ.

ตัวบงชี้ มทรส. ที่ 1.1.1
(อัตลักษณมหาวิทยาลัย)

4.05

5 ขอ

4 ขอ

4.00

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน1
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

(%หรือสัดสวน)

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ มทรส. ที่ 1.1.2
(อัตลักษณมหาวิทยาลัย)

5 ขอ

85 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ มทรส. ที่ 1.1.3
(อัตลักษณมหาวิทยาลัย)

5 ขอ

4 ขอ

4.00

รวมอัตลักษณ
มหาวิทยาลัย
5 ขอ

5 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ มทรส. ที่ 2.1.1
(สถานศึกษา 3D)

5 ขอ

5 ขอ

5.00

1

(เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

4.33

ตัวบงชี้ มทรส. ที่ 2.1.1
(สถานศึกษา 3D)

รวมมาตรการสงเสริม

หมายเหตุ

5.00

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวนหรือระบุเปนขอ

ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ตามเกณฑ สกอ. 23 ตัวบงชี้
ผลการประเมิน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2

I
2.73

P
5

O

3.75

4.00

รวม
5

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ดีมาก

3.40

พอใช

4.00

4.00

ดี

4.50

3.97

ดี

องคประกอบที่ 5

4.50

4.50

ดี

องคประกอบที่ 6

5.00

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 7

4.50

4.50

ดี

องคประกอบที่ 8

5.00

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 9

4.00

4.00

องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

2.91

2.78

4.33

4.00

4.05

หมายเหตุ

ดี
ดี

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15
มาคํานวณ

ตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามเกณฑ สกอ. 23 ตัวบงชี้
ผลการประเมิน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา

2.78

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

O

รวม

4.00

4.00

ดี

4.29

4.29

ดี

4.33

3.85

ดี

4.50

4.50

ดี

ดี

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ก ดานธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

2.78

4.33

4.00

4.05

ผลการประเมิน

พอใช

ดี

ดี

ดี

หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

ตาราง ป. 4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ ตามเกณฑ สกอ. 23 ตัวบงชี้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย

P
4.33

O
4.00

ผลการประเมิน
รวม
4.29

2. ดานกระบวนการภายใน

5.00

4.22

4.30

3. ดานการเงิน

2.91

5.00

3.96

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม

1.60

4.50

3.05

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

2.78

4.33

4.00

4.05

พอใช

ดี

ดี

ดี

ผลการประเมิน

หมายเหตุ
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

ตาราง ป. 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ สกอ. 23 ตัวบงชี้
ผลการประเมิน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด
การศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ

5.00

5.00

3.33

2.64

(3) ดานการเงิน

5.00

5.00

(4) ดานการบริหารจัดการ

4.50

4.50

4.20

3.86

ดี

4.25

ดี

4.50

3.97

ดี

(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

4.50

4.50

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5.00

ดีมาก

4.29

ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1

1.60

ดีมาก

2.73

พอใช
ดีมาก
ดี

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2

4.33
2.91

2.91

4.50

4.00

4.00

ดี

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

ตาราง ป1-5
รวม สมศ. 19 ตัวบงชี้

ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน1
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

(%หรือสัดสวน)

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 1.1

8 ขอ

8 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 16.1

4 ขอ

4 ขอ

4.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 16.2

4.20

4.20

4.20

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 17

4 ขอ

2 ขอ

2.00

ตัวบงชี้ที่ 2.1

เกณฑทั่วไป5 ขอ
เกณฑเฉพาะ 1 ขอ

3 ขอ

3.00

ตัวบงชี้ที่ 2.2

คาการเพิ่มขึ้น รอยละ 2

(4.97 - 3.86) * 5

0.93

0.93

27.11

2.26

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR)

4, 5 ไมพบขอมูลวาสภาวิชาการ
ดําเนินการควบคุมกํากับอยางไร

6
ตัวบงชี้ที่ 2.3

คาการเพิ่มขึ้น รอยละ 3

155.5 * 100
573.5

ตัวบงชี้ที่ 2.4

6 ขอ

4 ขอ

3.00

ตัวบงชี้ที่ 2.5

7 ขอ

7 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.6

6 ขอ

6 ขอ

4.00

4,7 ไมผาน

ขอ 5 ยังไมชัดเจน

ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน1
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

(%หรือสัดสวน)

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 2.7

5 ขอ

58 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.8

4 ขอ

4 ขอ

4.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1

รอยละ 75

1,382 * 100

67.778

3.39

4.2

4.20

9.51

1.90

2.14

1.78

2,039
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 2

คาเฉลี่ย 4.00

4.20 * 5
5

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 3

รอยละ 2

10.75 * 100
113

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 14

คาดัชนี 2.15

1228
573.5

ตัวบงชี้ ที่ 3.1

4 ขอ

6 ขอ

4.00

ตัวบงชี้ ที่ 3.2

5 ขอ

5 ขอ

4.00

ตัวบงชี้ที่ 4.1

7 ขอ

8 ขอ

5.00

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR)

ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน1
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

(%หรือสัดสวน)

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 4.2

5 ขอ

48 ขอ

4.00

ตัวบงชี้ที่ 4.3

60,000 บาท

34,868.42บาท/คน

2.91

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5

รอยละ 5

0.74

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 6

รอยละ 5

0.18

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 7

รอยละ 2

3.10

ตัวบงชี้ ที่ 5.1

5 ขอ

5 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ ที่ 5.2

5 ขอ

4 ขอ

4.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8

รอยละ 30

5.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9

4 ขอ

5ขอ

5.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18.1

4 ขอ

4 ขอ

4.00

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR)

ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน1
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

(%หรือสัดสวน)

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18.2

4 ขอ

48 ขอ

4.00

ตัวบงชี้ ที่ 6.1

5 ขอ

5 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10

4 ขอ

3

3.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 11

5 ขอ

5

5.00

ตัวบงชี้ ที่ 7.1

6 ขอ

7 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ ที่ 7.2

5 ขอ

5 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ ที่ 7.3

5 ขอ

5 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ ที่ 7.4

6 ขอ

4 ขอ

3.00

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12

คาเฉลี่ย 4

4.22

4.22

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 13

คาเฉลี่ย 4

4.33

4.33

ตัวบงชี้ ที่ 8.1

7 ขอ

7 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ ที่ 9.1

7 ขอ

8 ขอ

4.00

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR)

ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน1
ตัวบงชี้คุณภาพ

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 15

เปาหมาย

4.00 คะแนน

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

(%หรือสัดสวน)
8 ขอ

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

4.05

รวม สกอ.

4.05

รวม สมศ. 11 ตัวพื้นฐาน

3.15

รวม สมศ.

3.37

รวม สกอ +สมศ.

3.73

ตัวบงชี้ มทรส. ที่ 1.1.1
(อัตลักษณมหาวิทยาลัย)

5 ขอ

4 ขอ

4.00

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR)
นําคะแนนที่ไดจาก 23 ตัวบงชี้
ของ สกอ. มาเฉลี่ยและบันทึกไว

ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน1
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

(%หรือสัดสวน)

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ มทรส. ที่ 1.1.2
(อัตลักษณมหาวิทยาลัย)

5 ขอ

58 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ มทรส. ที่ 1.1.3
(อัตลักษณมหาวิทยาลัย)

4 ขอ

4 ขอ

4.00

รวมอัตลักษณ
มหาวิทยาลัย
5 ขอ

5 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ มทรส. ที่ 5.1.1
(สถานศึกษา 3D)

5 ขอ

5 ขอ

5.00

1

(เหตุผลของการประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR)

4.33

ตัวบงชี้ มทรส. ที่ 5.1.1
(สถานศึกษา 3D)

รวมมาตรการสงเสริม

หมายเหตุ

5.00

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวนหรือระบุเปนขอ

ตาราง ป. 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ผลการประเมิน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด
การศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ

5.00

5.00
1.60

3.33

1.78

2.50

ตองปรับปรุง

(3) ดานการเงิน

5.00

(4) ดานการบริหารจัดการ

4.50

3.75

4.16

4.20

3.42

3.72

ดี

4.33

3.37

3.78

ดี

4.50

1.34

2.65

พอใช

4.50

4.50

4.50

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1

2.73

5.00

ดีมาก

ดีมาก
ดี

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

2.91

ดี

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

ตาราง ป. 4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย

ผลการประเมิน

P
4.33

O
3.94

รวม
4.11

3.82

4.10

2. ดานกระบวนการภายใน

5.00

4.22

3. ดานการเงิน

2.91

5.00

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม

1.60

4.50

1.45

2.25

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

2.78

4.33

3.37

3.73

พอใช

ดี

พอใช

ดี

3.96

ผลการประเมิน

หมายเหตุ
ดี
ดี
ดี
ตองปรับปรุง
ดี

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

ตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการประเมิน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา

2.78

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

O

รวม

3.37

3.37

พอใช

4.29

4.28

4.28

ดี

4.33

3.80

3.83

ดี

4.50

1.34

2.60

พอใช

ดี

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ก ดานธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

2.78

4.33

3.37

3.73

ผลการประเมิน

พอใช

ดี

พอใช

ดี

หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องคประกอบคุณภาพ
I
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2

2.73

องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

P
5

O
3.40

รวม
3.8

3.75

3.05

3.20

พอใช

4.00

ดี

4.00
1.34

2.65

พอใช

องคประกอบที่ 5

4.50

4.50

4.50

ดี

องคประกอบที่ 6

5.00

4.00

4.33

ดี

องคประกอบที่ 7

4.50

4.28

4.43

ดี

องคประกอบที่ 8

5.00

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 9

4.00

4.00

2.78

4.33

3.37

3.73

พอใช

ดี

พอใช

ดี

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

ดี

4.50

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

2.91

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ดี
ดี

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15
มาคํานวณ
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