รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ประจําปี การศึกษา 2557

ตรวจประเมินเมื่อระหว่ างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558

โดย: คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปี การศึกษา 2557 ระดับสถาบัน
(ตามคําสั่ งที่ 894/2558 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558)
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คํานํา
ตามคํา สั่ ง มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ที่ 894/2559 ลงวัน ที่
19 ตุลาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา 2557 ระดับ
สถาบัน ซึ่ งคณะกรรมการดัง กล่ าวได้ดาํ เนิ นการตรวจประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ระดับสถาบัน
ประจํา ปี การศึ ก ษา 2557 ตามตัว บ่ง ชี้ แ ละเกณฑ์ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน พ.ศ.2557
ของสํ า นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เมื่ อ วัน ที่ 19 – 20 พฤศจิ ก ายน 2558 ณ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรี อยุธยา หันตรา เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึ ง ได้จดั ทํารายงานผล
การประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
ดัง นั้น คณะกรรมการจึ ง ขอเสนอรายงานผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ประจํา ปี การศึ ก ษา 2557 หวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ว่า เอกสาร
ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
ประจําปี การศึกษา 2557 ระดับสถาบัน
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สารบัญ

บทที่ 1
บทที่ 2
ภาคผนวก

หนังสื อรับรองการประเมินผลและตัดสิ นผล
บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
ผลการประเมิน
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปี การศึกษา 2557 ระดับสถาบัน

หน้ า
3
4
8

3
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บทที่ 1บทสรุปผู้บริหาร
1.1 บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร
ปี การศึ กษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ได้ดาํ เนิ นการประกันคุ ณภาพ
การศึ กษาภายใน จํานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิ นในภาพรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.54 โดยมีผลการประเมินแยกรายองค์ประกอบ ดังนี้
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ผลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00)
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.56)
 องค์ประกอบที่ 3 การบริ การวิชาการ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00)
 องค์ประกอบที่ 4 การทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก
(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00)
 องค์ประกอบที่ 5 การบริ หารจัดการผลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47)
เมื่อพิจารณาแยกตามปั จจัยนําเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ มีผลการประเมินดังนี้
 ปัจจัยนําเข้า (Input) ผลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.86)
 กระบวนการ (Process) ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29)
 ผลลัพธ์ (Output) ผลการประเมินอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.50)
1.2 ข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะในภาพรวม
1. มหาวิทยาลัยมีที่ต้ งั ที่เหมาะสมและมีศกั ยภาพสู งในการเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยจึงควรเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิ ตของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และชุมชนเกษตรกรรมในพื้นที่ภาคกลางตอนบน
2. มหาวิทยาลัยมีหลักสู ตรที่เน้นด้านวิชาชีพหลายด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับความจําเป็ นในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปั จจุบนั จึงควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสู ตรเพื่อขยายกลุ่มเป้ าหมายให้
มากขึ้น
3. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เชื่ อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
โดยมีการวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิ น พร้อมทั้งกําหนดนโยบายและแนวทางในการ
คํานวณต้นทุนต่อหน่วย ของแต่ละหลักสู ตรให้เป็ นแนวทางเดียวกัน
4. มหาวิทยาลัยควรจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารให้มีความครอบคลุมและพร้อมนําไปใช้
ในการวางแผนและการดําเนินงานในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1.3 วิธีการประเมิน
1.3.1 การวางแผนการประเมิน
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1.3.1.1)การเตรี ยมการและการวางแผนการตรวจเยีย่ ม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และรายงานข้อมูลพื้นฐาน (Common
data set) ของคณะตามผลการดําเนินงานในรอบปี การศึกษา 2557
1.3.1.2)การดําเนินการระหว่ างตรวจเยีย่ ม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ดาํ เนิ นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน ระหว่า งวันที่ 19 – พฤศจิ ก ายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ซึ่ งมีรายละเอียดกําหนดการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ดังนี้
วันที่ 19 พ.ย. 2558
08.30-09.00 น.

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.

10.30-12.00 น.

12.00-13.00 น.

 บุคคลากรมหาวิทยาลัยลงทะเบียน เข้าห้องประชุม (ชั้น 9 อาคาร 24)
คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการตรวจประเมินฯ และแผน
กําหนดการตรวจเยีย่ ม พร้อมกําหนดประเด็นและรายการข้อมูลที่ตอ้ งการ
ตรวจสอบ (ห้ องรับรอง)
 อธิ การบดีกล่าวต้อนรับ แนะนําผูบ้ ริ หาร และนําเสนอ/รายงานผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ (ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 24)
 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ กล่าวชี้แจงวิธีและกระบวนการประเมิน
 สัมภาษณ์นโยบาย วิสัยทัศน์การบริ หารงานและการจัดการศึกษาของผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัย ณ (ห้ องประชุ มสภามหาวิทยาลัย ชั้ น 8 และ ชั้ น9) ได้แก่
กลุ่มที่ 1 : อธิ การบดี
กลุ่มที่ 2 : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กลุ่มที่ 3 : ลําดับที่ 1 รองอธิ การบดี และผูช้ ่วยอธิ การบดี
ลําดับที่ 2 คณบดีและผูอ้ าํ นวยการ สวพ./สวส./สวท.
ลําดับที่ 3 ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน / สํานัก / กอง
 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบ
หลักฐาน
ชั้ น 8 ห้ อง 240802 – 240805
 รับประทานอาหารกลางวัน
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13.00-14.00 น.

14.00-17.30 น.
17.30-19.30 น.
19.30-20.00 น.
วันที่ 20 พ.ย. 2558
08.30-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

 สัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ดังนี้(ชั้ น 8 ห้ องสั มภาษณ์ )
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
ห้ อง 240802
ห้ อง 240803
ห้ อง 240804
1. ผูป้ กครอง
5. ตัวแทนคณาจารย์
8. ตัวแทนนักศึกษา
2. ผูใ้ ช้บณั ฑิต
6. ตัวแทนอาจารย์
9. นายกองค์การ
3. ศิษย์เก่า
ประจําหลักสู ตร
นักศึกษา
4. ผูแ้ ทนชุมชน 7. ตัวแทนบุคลากร
สายสนับสนุน
 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบ
หลักฐาน ณ ชั้ น 8 ห้ อง 240802 – 240805
 คณะกรรมการประเมินประชุมสรุ ปผลการตรวจประจําวัน
 รับประทานอาหารเย็น
 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบ
หลักฐาน โดยตรวจสอบทุกองค์ประกอบ (ตรวจต่อ) ณ ชั้ น 8ห้ อง 240802 –
240805และ 240709
 รับประทานอาหารกลางวัน
 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบ
หลักฐาน ที่ขอเพิ่มเติม (ตรวจต่อ)
 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุ ปผลการประเมิน และเขียนรายงานผลการ
ประเมิน
 ประชุมแจ้งผลการตรวจประเมินฯ มหาวิทยาลัย ด้วยวาจา
ณ ห้ องประชุ มสภามหาวิทยาลัย ชั้ น 9
 อธิ การบดี และผูบ้ ริ หารให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ
ประเมินฯ และกล่าวปิ ดการประชุม
เสร็ จสิ้ นการตรวจประเมิน
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1.3.1.3) การดําเนินการหลังการตรวจเยีย่ ม
คณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพฯทุ กท่า ได้ร่วมกันจัดทํารายงานผลการประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษา ตามรายตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบคุณภาพที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
แต่ละท่านจดบันทึกข้อมูลภาคสนามขณะทําการตรวจเยี่ยม / บันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผเู้ กี่ยวข้อง และ
ตรวจสอบเอกสารทั้งก่อนและหลังจากการตรวจเยี่ยม และนําข้อมูลมาประมวลรวมกันเพื่อวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวม และจัดทําเอกสารรายงานการประเมินฉบับร่ างโดยเลขานุ การฯ เป็ นผู ้
จัดพิมพ์ร่าง รายงานผลการประเมินคุณภาพการภายใน และประธานได้กาํ หนดให้มีการแจ้งร่ างรายงานผล
การประเมินฯ แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ทุกท่าน พิจารณารายละเอียดความถูกต้อง เพื่อสรุ ปเป็ น
รายงานการประเมินฯ ฉบับสมบูรณ์ และส่ งมอบให้กบั หน่วยงานรับตรวจต่อไป
1.3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้ องและความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
คณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพฯ ได้ตรวจสอบความถู ก ต้องและความน่ า เชื่ อถื อ จากเอกสาร/
หลักฐานที่ปรากฏของแต่ละรายตัวบ่งชี้ ในทุกองค์ประกอบคุ ณภาพ และได้ให้ผทู ้ ี่รับผิดชอบในเรื่ องนั้นๆ
ชี้ แจงที่มาของข้อมูล ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เอกสาร/หลักฐานยังไม่ชดั เจนและขอดูเอกสาร/หลักฐาน
เพิ่มเติม
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บทที่ 2 ผลการประเมิน

2.1 วิเคราะห์ ผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปี การศึกษา 2557
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (% ประเมิน
ตัวบ่ งชี้
เป้าหมาย
ตัวหาร หรือดส่ วน)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริ หาร
จัดการหลักสู ตรโดยรวม

3.51 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจํา
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก

1.80 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจํา
สถาบันที่ดาํ รงตําแหน่งทาง
วิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริ การ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริ หารและพัฒนา
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์

ร้อยละ 28.00
2.33 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจําและ
นักวิจยั

3.51 คะแนน

82.37

2.06

2.06

1.76

1.76

2.17

2.17

หมายเหตุ:

(เช่น เหตุผลของ
การประเมินที่
แตกต่างที่ระบุใน
CHE QA Online)

40
14.05 x 5
40
26.07 x 5
60
5 ข้อ (1,2,3,4,6)

4.00

6 ข้อง (1,2,3,4,5,6)

5.00

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

4.00

6 ข้อ
5 คะแนน
6 ข้อ
5 คะแนน
6 ข้อ
5 คะแนน
3.51 คะแนน

37.15

4.64

4.64

2.03

2.03

8
16.24
8

ระบบ CHE QA
Online มีค่าคะแนน
เท่ากับ 2.02
เนื่องจากปั กเศษ
ทศนิยมแตกต่าง
กัน
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ตัวบ่ งชี้

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริ การ
วิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะ
และวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริ หารของ
สถาบันเพื่อการกํากับ ติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการ
บริ หารงานของคณะ

6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพหลักสู ตรและ
คณะ
คะแนนเฉลีย่ สกอ. 13 ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือดส่ วน)

คะแนน
ประเมิน

5 ข้อ (1,2,3,4,5,6,)

5.00

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

5.00

5 ข้อ (3,4,5,6,7)

4.00

หมายเหตุ:

(เช่น เหตุผลของ
การประเมินที่
แตกต่างที่ระบุใน
CHE QA Online)

5 คะแนน
6 ข้อ
5 คะแนน
7 ข้อ
5 คะแนน

3.51 คะแนน

23.96

3.42

3.42

7

6 ข้อ

3 ข้อ (1,2,3)

5 คะแนน
13 ตัวบ่ งชี้

3.54 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็ นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสู ตรของทุกหลักสู ตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็ นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ

3.00

ระบบ CHE QA
Online มีค่า
คะแนนเท่ากับ
3.43 เนื่องจาก
คะแนนผลการ
ประเมินคณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
เปลี่ยนแปลงจาก
3.32 เป็ น 3.36
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน จําแนกรายองค์ประกอบ ระดับสถาบัน
ผลการประเมิน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
0.00 – 1.50 การดําเนิ นงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
องค์ ประกอบ
1.51 – 2.50 การดําเนิ นงานต้องปรับปรุ ง
2.51 – 3.50 การดําเนิ นงานระดับพอใช้
คุณภาพ
จํานวน
คะแนน
ตัวบ่ งชี้

I

P

O

เฉลีย่

3.51 – 4.50 การดําเนิ นงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนิ นงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2

5

1.97

4.50

2.06

3.00

3

4.64

4.00

2.03

3.56

พอใช้
ดี

องค์ประกอบที่ 3

1

5.00

5.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4

1

5.00

5.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5

3

3.50

3.42

3.47

พอใช้

รวม

13

3

7

3

3.54

ดี

2.86

4.29

2.50

ผลการประเมิน
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3.2 การวิเคราะห์ จุดเด่ นและจุดทีค่ วรพัฒนา
องค์ ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

จุดเด่ น
1. มีหลักสูตรด้านเทคโนโลยีการเกษตรเป็ นที่รู้จกั ของสังคม
มานาน (ในนาม “เกษตรอยุธยา”) และอาจารย์ในด้าน
การเกษตรเป็ นผูม้ ีตาํ แหน่งทางวิชาการจํานวนมาก (ผศ.:33,
รศ.:9 จากอาจารย์ท้ งั สิ้น 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.87)
2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่ อสาร
ด้านข้อมูลและความรู ้ที่เป็ นประโยชน์กบั ศิษย์เก่า
3. มีการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่สามารถ
สนับสนุนผลการเรี ยนรู ้ (Learning Outcomes) ทั้ง 5 ด้าน
ตามกรอบ TQF ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. มีหลักสูตรที่ยงั ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
จํานวน 2 หลักสูตร

2. เกณฑ์และเงื่อนไขในการศึกษาต่อปริ ญญาเอกและการให้
ทุนสนับสนุนบางประเด็นยังไม่สนองต่อความต้องการจําเป็ น
ของหลักสูตรและความพร้อมของอาจารย์ที่ประสงค์ศึกษาต่อ

3. อาจารย์ยงั มีตาํ แหน่งทางวิชาการจํานวนน้อย

แนวทางเสริมจุดเด่ น
-

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
1. ควรมีระบบกํากับ ติดตาม ดูแลผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร
ทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพในทุกศูนย์พ้ืนที่ เพื่อให้หลักสูตรผ่าน
การกํากับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) รวมทั้งกําหนดกรอบเวลาในการพัฒนาหลักสูตรที่ยงั ไม่ผา่ น
เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
1. ควรพิจารณาปรับเกณฑ์และเงื่อนไขบางประเด็นในการขอลา
ศึกษาต่อปริ ญญาเอกและการให้ทุนสนับสนุนให้มีความยืดหยุน่ มาก
ขึ้น โดยคํานึงถึงความต้องการจําเป็ นของหลักสูตรและความพร้อม
ของอาจารย์ที่ประสงค์ศึกษาต่อ
2. ควรส่งเสริ มและจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรมีโอกาสศึกษาต่อ
ในระดับปริ ญญาเอกกระจายไปยังคณะต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเป้ าหมายของการประกันคุณภาพด้าน
“อาจารย์ประจําที่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ” ให้ทา้ ทายมากขึ้น
2. ควรส่งเสริ มให้บุคลากรมีโอกาสก้าวสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น
1. ควรดําเนินการการบริ การนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ให้ได้คุณภาพ
เพิม่ ขึ้นตามวงรอบของ PDCA
1.ควรมีกาํ หนดวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรม/กิจกรรมให้ชดั เจน
และสามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ท้ งั เชิงคุณภาพและเชิง
ปริ มาณ

4. การบริ การนักศึกษาไม่ได้นาํ ผลการประเมินในกิจกรรม
ต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพ
5. การประเมินผลแผนกิจกรรม/ กิจกรรมนักศึกษามีการ
กําหนดวัตถุประสงค์เชิงปริ มาณเท่านั้น (ไม่พบสัมฤทธิ์ผลเชิง
คุณภาพ)
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
1.ควรพัฒนาฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรให้เป็ นปั จจุบนั
2.ควรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารงานหลักสูตร
3. ควรมีการกํากับดูแลคุณภาพหลักสูตรระดับปริ ญญาโท อย่างเข้มข้น
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 องค์ ประกอบที่ 2 วิจัย

จุดเด่ น
1.มีระบบกลไกในการสนับสนุนงบประมาณการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการ รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณใน
การนําเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศที่ชดั เจน
2. มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเป็ น
จํานวนมาก
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ฐานข้อมูลงานวิจยั ยังไม่เป็ นระบบและรายละเอียด
ของข้อมูลยังขาดความสมบูรณ์และขาดความพร้อม
ในการนําไปใช้ในการบริ หารงานวิจยั ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

แนวทางเสริมจุดเด่ น
ส่งเสริ มนักวิจยั ในการตีพิมพ์ในวารสารที่อยูใ่ นฐานที่มีค่านํ้าหนัก
สูงขึ้น เช่น จัดอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจยั เพื่อให้ได้คุณภาพ
ระดับชาติ/นานาชาติ

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานวิจยั โดยแสดงข้อมูลให้
เห็นถึงการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการ
บริ หารจัดการงานวิจยั ให้มีประสิ ทธิภาพ เช่น การเปรี ยบเทียบ
งบประมาณงานวิจยั ของแต่ละคณะในรอบ 3 ปี หรื อเปรี ยบเทียบทุน
ภายในและภายนอกในช่วงเวลา 3 ปี เพื่อใช้ในการวางแผนหรื อวาง
นโยบายในการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์มากยิง่ ขึ้น
2. สถานที่และสิ่ งสนับสนุน/ส่งเสริ มการทําวิจยั (เช่น ควรปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการวิจยั ให้มีสิ่งสนับสนุนการทําวิจยั ที่
ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ) ยังขาดความสมบูรณ์ทาํ ให้ไม่
ครอบคลุมครบถ้วนทั้งในด้านคุณภาพและความเพียงพอ อาทิ การจัด
เพียงพอในการสนับสนุนคุณภาพของการทําวิจยั
ให้มีระบบสารสนเทศงานวิจยั ที่ทนั สมัย มีผลงานวิจยั ทั้งเป็ นรู ปเล่ม
และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อระบบการให้คาํ ปรึ กษานักวิจยั เป็ นต้น
3. ขาดกลไกในการดําเนินงานเกี่ยวกับการคุม้ ครอง ควรกําหนดหน่วยงานและผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานการ
สิ ทธิ์ของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
คุม้ ครองสิ ทธิ์ของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ชดั เจนเพื่อนําไปสู่
การปฏิบตั ิได้จริ งอย่างเป็ นรู ปธรรม
4.งบประมาณสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ควรส่งเสริ มให้บางคณะที่ยงั ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยในบางคณะยังไม่ แหล่งทุนภายนอก ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ให้มากขึ้น โดยอาจจะเป็ นการเสนอโครงการวิจยั ในลักษณะบูรณา
การระหว่างคณะ/หลักสูตร ที่เคยได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
เพื่อช่วยผลักดันให้นกั วิจยั กล้าขอทุนจากภายนอกมากขึ้นและยังช่วย
ส่งเสริ มนักวิจยั รุ่ นใหม่ได้มีโอกาสในการขอทุนวิจยั จากภายนอก
ด้วย
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
1. การกําหนดรอบระยะเวลาในการนับผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ในรอบปี ที่ประเมินยังไม่ชดั เจน มหาวิทยาลัยควรมี
การกําหนดรอบระยะเวลาในการนับผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ชดั เจน โดยมีการแจ้งให้ทุกหน่วยงานเก็บและรายงาน
ข้อมูลตามรอบระยะเวลาที่กาํ หนดให้ตรงกันทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
2. การติดตามผลการดําเนินงานการตีพิมพ์เผยแพร่ ยงั ไม่ถูกต้องและครบถ้วน
3. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามผลการดําเนินงานในระดับคณะพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของ
รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ เช่นชื่อวารสาร วันเดือนปี ที่ได้รับการตีพิมพ์ ค่านํ้าหนักของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
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องค์ ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

จุดเด่ น
1. การกําหนดชุมชนเป้ าหมายของการให้บริ การทางวิชาการ
แก่สงั คมโดยการมีส่วนร่ วมของทุกคณะ การดําเนินการมี
ความต่อเนื่อง ทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการพึ่งพา
ตนเอง

แนวทางเสริมจุดเด่ น
การประเมินความสําเร็ จของแผนการบริ การวิชาการควรมี
การประเมินความสําเร็ จตามรอบระยะเวลาของแผนเพื่อให้
เห็นถึงผลการดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุ งแผนการบริ การ
วิชาการในปี ต่อไป และยังทําให้ทราบถึงผลสําเร็จที่เกิดกับ
ชุมชนว่ามีความเข้มแข็งได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น

จุดทีค่ วรพัฒนา

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

 องค์ ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จุดเด่ น
1. มีแผนด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมครอบคลุมทุกศูนย์
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยและมีความหลากหลาย
2. มหาวิทยาลัยสามารถจัดโครงการ/กิจกรรม ทํานุบาํ รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการกับกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนการสอน และพัฒนานักศึกษาให้เกิดผลการ
เรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐาน TQF ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน
จุดทีค่ วรพัฒนา
-

แนวทางเสริมจุดเด่ น
ในการประเมินความสําเร็ จของโครงการ/กิจกรรม ควร
กําหนดตัวชี้วดั (KPI) เชิงคุณภาพที่สอดคล้องกับวัตถุ
ประสงค์ของโครงการเพิ่มเติม นอกเหนือจากตัวชี้วดั เชิง
ปริ มาณ

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
-
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 องค์ ประกอบที่ 5 การบริ หารจัดการ

จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
1.ไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2. แผนบริ หารบุคลากรยังเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา
บุคลากรและไม่ครอบคลุมประเด็นการบริ หารบุคลากร
( แผนบริ หารบุคลากรมีเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนาและระบบสรรหาบุคลากร)

แนวทางเสริมจุดเด่ น
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
1. ควรทบทวนเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผน
ต่างๆเพื่อให้สามารถจัดทําแผนต่างๆโดยเฉพาะแผน
กลยุทธ์ทางการเงินให้มีความครอบคลุมสมบูรณ์ครบถ้วน
ในลักษณะที่สามารถนําไปวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วยและ
ความคุม้ ค่าของการเปิ ดสอนหลักสูตรต่างๆ
2. ควรจัดทําแผนบริ หารบุคลากรให้มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนและควรจัดทําแยกจากแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
มหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารบุคลากร
(ซึ่งครอบคลุมด้านอัตรากําลัง ภาระงาน การเลื่อนตําแหน่ง
งาน การพิจารณาความดีความชอบ ฯลฯ) ให้สามารถพัฒนา
ประสิ ทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับ
สถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร

ข้ อสังเกตเพิม่ เติม
1. ควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ เพื่อทําให้สามารถประเมินตนเองได้ตรงประเด็น และสามารถเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะในส่วนของตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับ การกํากับ ติดตาม การดําเนินงานต่างๆ
ตามแผนที่กาํ หนดไว้
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