รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ประจําปี การศึกษา
ตรวจประเมินเมือระหว่างวันที - พฤศจิกายน

โดย: คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปี การศึกษา
ระดับสถาบัน
(ตามคําสั งที 648/2559 ลงวันที 23 สิงหาคม )

1

คํานํา
ตามคํา สั งมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ วรรณภู มิ ที 648/
ลงวัน ที
สิ งหาคม 2559 ได้แต่งตังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา
ระดับ
สถาบัน ซึ งคณะกรรมการดังกล่ าวได้ดาํ เนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดับ สถาบัน
ประจํา ปี การศึ ก ษา
ตามตัว บ่ ง ชี และเกณฑ์ก ารประเมิน คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน พ.ศ.
ของสํา นักงานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา เมือวันที 16-17 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูน ย์พ ระนครศรี อ ยุธ ยา หัน ตรา เป็ นที เรี ย บร้ อ ยแล้ว จึง ได้จัด ทํา รายงานผลการ
ประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน เพื อเสนอมหาวิทยาลัยต่ อไป
ดังนัน คณะกรรมการจึ ง ขอเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน
ของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุ ว รรณภูมิ ประจํา ปี การศึ กษา 8 หวังเป็ นอย่า งยิ งว่า เอกสาร
ฉบับนี จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ อไป

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปี การศึกษา
ระดับสถาบัน
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สารบัญ

บทที
บทที
ภาคผนวก

หนังสื อรับรองการประเมินผลและตัดสิ นผล
บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
ผลการประเมิน
คําสังแต่งตังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปี การศึกษา
ระดับสถาบัน

หน้ า
3
4
8

3

หนังสื อรั บรองการประเมินผลและตัดสินผล
โดยคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมือวันที 16-17 พฤศจิกายน
ณ ห้ องประชุม ชัน – อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา หันตรา
คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ได้ดาํ เนิ น การตรวจประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษา
ภายใน ระดับ สถาบัน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ประจําปี การศึ กษา 2558 ตรวจสอบ
ข้อมูลประกอบการตัดสิ นผลการประเมิน มีการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ
ผนวกกับข้อมูลทีได้จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้แ ทนกรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ กรรมการสภา
วิ ช าการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ผู ้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี คณบดี ผู ้อาํ นวยการสถาบัน/
สํานัก/กอง ผูแ้ ทนอาจารย์ ผูแ้ ทนอาจารย์ประจําหลักสู ตร ผูแ้ ทนนักศึกษา ผูแ้ ทนศิ ษย์เก่ า ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
ผูแ้ ทนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผูแ้ ทนชุมชน ผูแ้ ทนเจ้าหน้าที สายสนับสนุน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพ
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บทที บทสรุ ปผู้บริหาร
1.1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ปี การศึ กษา 2558 มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุ วรรณภู มิ ได้ด ําเนิ น การประกัน คุณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน จํานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่ งชี ผลการประเมิ นในภาพรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี ย
เท่ากับ 3.94 โดยมีผลการประเมินแยกรายองค์ประกอบ ดังนี
 องค์ประกอบที 1 การผลิตบัณฑิต ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลียเท่ากับ 3.17)
 องค์ประกอบที 2 การวิจยั ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี (คะแนนเฉลียเท่ากับ 3.79)
 องค์ประกอบที 3 การบริ การวิชาการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลียเท่ากับ 5.00)
 องค์ประกอบที 4 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก
(คะแนนเฉลียเท่ากับ 5.00)
 องค์ประกอบที 5 การบริ หารจัดการผลการประเมินอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.68)
เมือพิจารณาแยกตามปั จจัยนําเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ มีผลการประเมินดังนี
 ปัจจัยนําเข้า (Input) ผลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้ (คะแนนเฉลียเท่ากับ 2.59)
 กระบวนการ (Process) ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี (คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.86)
 ผลลัพธ์ (Output) ผลการประเมินอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง (คะแนนเฉลียเท่ากับ 3.15)
1.2 ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะในภาพรวม
 จุดเด่ น
1. มหาวิทยาลัยมีหลักสู ตรทีเน้นด้านวิชาชีพทีสอดคล้องกับปณิ ธานของมหาวิทยาลัยเกี ยวกับการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เกียวกับมหาวิทยาลัยชันนํา ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
เพือชุมชน
2. มีงานบริ การวิชาการทีมีคุณภาพ
-มีการบูรณาการศาสตร์ และความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน
-มีประสิ ทธิ ผลในการพัฒนาสังคม ทังในด้านความหลากหลายของเนื อหาและความ
ต่อเนื องในพืนที
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3. การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบกลไกที มีคุณภาพ มีกิจกรรมจํานวนมาก และ
กระจายครอบคลุมทุกพืนที
 แนวทางเสริมจุดเด่ น
ควรมีการกํากับติดตาม และหรื อ บูรณาการ การจัดกิจกรรมการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ทีสัมพันธ์กนั ระหว่างคณะและสถาบัน
 ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒ นา
1. ควรกําหนดกลยุทธ์หลัก และกลยุทธ์รองที มีความชัดเจน เพือให้การบริ หารงานบรรลุผลตาม
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวิสยั ทัศน์ ของสถาบัน
2 วิเคราะห์จุดอ่อนของแต่ละหลักสูตร เพือการวางแผนการประกันคุณภาพ
3 ควรทบทวนระบบและกลไก เพือให้อาจารย์ประจําได้มีโอกาสศึกษาต่อได้ง่ายขึน
4 ควรมีมาตรการสนับสนุนการทําผลงานวิชาการ เช่น ระบบพีเลียงสําหรับการวิจยั สนับสนุ นการ
พัฒนาตํารา การให้รางวัลและตอบแทน การให้ทุนวิจยั การจัดสัดส่ วนภาระงานสอนและวิจยั ให้เหมาะสม
และนโยบายกําหนดช่วงเวลาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็ นต้น
5. ควรกําหนดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ให้มีผลการดําเนิ นการอย่างครบถ้วนทังการจัดทํา
แผน การทํากิจกรรม การประเมินผลกิจกรรม และการปรับปรุ งแผนและกิจกรรมให้ชดั เจนและครบถ้วน
6. ควรทบทวนบทบาทและหน้าทีของผูร้ ับผิดชอบในการกํากับและติดตามตัวบ่งชี การประกัน
คุณภาพ
1.3 วิธีการประเมิน
1.3.1 การวางแผนการประเมิน
1.3.1.1)การเตรียมการและการวางแผนการตรวจเยียม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และรายงานข้อมูลพืนฐาน (Common
data set) ของคณะตามผลการดําเนินงานในรอบปี การศึกษา 2557
1.3.1.2)การดําเนินการระหว่างตรวจเยียม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ดาํ เนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน ระหว่างวัน ที 16- 17 พฤศจิกายน 9 ณ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ซึงมีรายละเอียดกําหนดการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ดังนี
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วันที 16 พ.ย.
. - . น.

. - . น.
09.30- . น.
. - . น.

. - . น.

. - . น.
13.00-14.00 น.

 บุคคลากรมหาวิทยาลัยลงทะเบียน เข้าห้องประชุม (ชัน อาคาร )
คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการตรวจประเมินฯ และแผน
กําหนดการตรวจเยียม พร้อมกําหนดประเด็นและรายการข้อมูลที ต้องการ
ตรวจสอบ (ห้ องรับรอง)
 อธิ การบดีกล่าวต้อนรับ แนะนําผูบ้ ริ หาร และนําเสนอ/รายงานผลการ
ดําเนิ นงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ (ห้องประชุม ชัน อาคาร )
 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ กล่าวชี แจงวิธีและกระบวนการประเมิน
 สัมภาษณ์นโยบาย วิสยั ทัศน์การบริ หารงานและการจัดการศึกษาของผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัย ณ (ห้ องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน และ ชัน ) ได้แก่
กลุ่มที : อธิการบดี
กลุ่มที : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กลุ่มที : ลําดับที รองอธิ การบดี และผูช้ ่วยอธิการบดี
ลําดับที คณบดีและผูอ้ าํ นวยการ สวพ./สวส./สวท.
ลําดับที ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน / สํานัก / กอง
 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบ
หลักฐาน
ชัน ห้ อง
– 240805
 รับประทานอาหารกลางวัน
 สัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ดังนี (ชัน ห้ องสั มภาษณ์ ) ดังนี
กลุ่มที 1
กลุ่มที 2
- ผูป้ กครอง
- ตัวแทนคณาจารย์
- ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
- ตัวแทนอาจารย์ประจําหลักสู ตร
- ศิษย์เก่า
- ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
กลุ่มที 3
- ผูแ้ ทนชุมชน

14.00-17.3 น.
. - . น.
19.30-20.00 น.

กลุ่มที 4
- ตัวแทนนักศึกษา
- นายกองค์การนักศึกษา
 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบ
หลักฐาน ณ ชัน ห้ อง
– 240805
 คณะกรรมการประเมินประชุมสรุ ปผลการตรวจประจําวัน
 รับประทานอาหารเย็น
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วันที พ.ย.
08.30-12.0 น.

. - . น.
. - . น.
15.00 – . น.
16.00 – 16.30 น.

 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบ
หลักฐาน โดยตรวจสอบทุกองค์ประกอบ (ตรวจต่อ) ณ ชัน ห้ อง
–
และ 240709
 รับประทานอาหารกลางวัน
 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบ
หลักฐาน ทีขอเพิมเติม (ตรวจต่อ)
 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุ ปผลการประเมิน และเขียนรายงานผลการ
ประเมิน
 ประชุมแจ้งผลการตรวจประเมินฯ มหาวิทยาลัย ด้วยวาจา
ณ ห้ องประชุ มสภามหาวิทยาลัย ชัน
 อธิ การบดี และผูบ้ ริ หารให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ
ประเมินฯ และกล่าวปิ ดการประชุม
เสร็จสิ นการตรวจประเมิน

1.3.1.3) การดําเนินการหลังการตรวจเยียม
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพฯทุกท่านได้ร่วมกันจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตามรายตัวบ่งชี ขององค์ประกอบคุณภาพที ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
แต่ละท่านจดบันทึกข้อมูลภาคสนามขณะทําการตรวจเยียม / บันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผเู ้ กียวข้อง และ
ตรวจสอบเอกสารทังก่อนและหลังจากการตรวจเยียม และนําข้อมูลมาประมวลรวมกันเพื อวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวม และจัดทําเอกสารรายงานการประเมินฉบับร่ างโดยเลขานุการฯ เป็ นผู ้
จัดพิมพ์ร่าง รายงานผลการประเมินคุณภาพการภายใน และประธานได้กาํ หนดให้มีการแจ้งร่ างรายงานผล
การประเมินฯ แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ทุกท่าน พิจารณารายละเอียดความถูกต้อง เพือสรุ ปเป็ น
รายงานการประเมินฯ ฉบับสมบูรณ์ และส่ งมอบให้กบั หน่วยงานรับตรวจต่อไป
1.3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่ าเชื อถือของข้ อมูล
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพฯ ได้ต รวจสอบความถู ก ต้องและความน่ าเชื อถื อ จากเอกสาร/
หลักฐานที ปรากฏของแต่ละรายตัวบ่งชี ในทุกองค์ประกอบคุณภาพ และได้ให้ผทู ้ ี รับ ผิด ชอบในเรื องนันๆ
ชี แจงที มาของข้อมูล ซักถามในประเด็นต่างๆ ที เอกสาร/หลักฐานยังไม่ชดั เจนและขอดูเอกสาร/หลักฐาน
เพิมเติม
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บทที ผลการประเมิน

. วิเคราะห์ ผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปี การศึกษา 2558
ตารางที แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบ่งชี ระดับสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
ประเมิน
ตัวตัง
ผลลัพ ธ์ (%
ตัวบ่ งชี
เป้าหมาย
ตัวหาร หรื อดส่ วน)
ตัวบ่งชีที 1.1 ผลการบริ หาร
จัดการหลักสู ตรโดยรวม

3.51 คะแนน

ตัวบ่งชีที 1.2 อาจารย์ประจํา
สถาบันทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก

1.80 คะแนน

ตัวบ่งชีที 1.3 อาจารย์ประจํา
สถาบันทีดํารงตําแหน่ งทาง
วิชาการ
ตัวบ่งชีที 1.4 การบริ การ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ตัวบ่งชีที 1.5 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี

ร้อยละ 28.00
2.33 คะแนน

ตัวบ่งชีที 2.1 ระบบและ
กลไกการบริ หารและพัฒนา
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชีที 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์

6 ข้อ

ตัวบ่งชีที 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจําและ
นักวิจยั
ตัวบ่งชีที 3.1 การบริ การ
วิชาการแก่สังคม

115.32
40
15.74 x 5
40

6 ข้อ

2.88

2.88

1.97

1.97

1.99

1.99

23.84 x 5
60

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

5.00

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

4.00

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

5.00

5 คะแนน
6 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
3.51 คะแนน

26.66
7

3.51 คะแนน

5 คะแนน

3.81

2.56

2.56

17.9
7

6 ข้อ

3.81

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6,)

5.00

หมายเหตุ:
(เช่น เหตุผลของ
การประเมินที
แตกต่างทีระบุใน
CHE QA Online)
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ตัวบ่ งชี

เป้าหมาย

ตัวบ่งชีที 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะ
และวัฒนธรรม
ตัวบ่งชีที 5.1 การบริ หารของ
สถาบันเพือการกํากับ ติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน
ตัวบ่งชีที 5.2 ผลการ
บริ หารงานของคณะ

6 ข้อ

ตัวบ่งชีที 5.3 ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพหลักสู ตรและ
คณะ
คะแนนเฉลีย สกอ. 13 ตัวบ่ งชี

ผลการดําเนินงาน
ตัวตัง
ผลลัพ ธ์ (%
ตัวหาร หรื อดส่ วน)

คะแนน
ประเมิน

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

5.00

7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7)

5.00

5 คะแนน
7 ข้อ
5 คะแนน

3.51 คะแนน

24.15
6

6 ข้อ

4.03

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

5 คะแนน
13 ตัวบ่ งชี

3.94 คะแนน

ตัวบ่งชีที . เป็ นค่าคะแนนเฉลียของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสู ตร
ตัวบ่งชีที . เป็ นค่าคะแนนเฉลียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ

4.03
5.00

หมายเหตุ:
(เช่น เหตุผลของ
การประเมินที
แตกต่างทีระบุใน
CHE QA Online)
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ตารางที แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน จําแนกรายองค์ประกอบ ระดับสถาบัน
ผลการประเมิน
คะแนนการประเมินเฉลีย
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
องค์ ประกอบ
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุ ง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
คุณภาพ
จํานวน
คะแนน
ตัวบ่ งชี

I

P

O

เฉลีย

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดี มาก

องค์ประกอบที 1
องค์ประกอบที 2

5

1.98

4.50

2.88

3.17

3

3.81

5.00

2.56

3.79

พอใช้
ดี

องค์ประกอบที 3

1

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

องค์ประกอบที 4

1

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

องค์ประกอบที 5

3

-

5.00

4.03

4.68

ดีมาก

2.59

4.86

3.16

3.94

ดี

พอใช้

ดีมาก

พอใช้

13
คะแนนเฉลีย
ผลการประเมิน

11
. การวิเคราะห์ จุดเด่ นและจุดทีควรพัฒ นา
 องค์ ประกอบที 1 การผลิตบัณฑิต
จุดทีควรพัฒ นา
1. ควรพัฒนาปรับปรุ งทุกหลักสูตรให้ผา่ นการ
ประกันคุณภาพในระดับดี

2. ควรพัฒนาอาจารย์ประจําให้มีวุฒิการศึกษาที
สู งขึน

3. ควรส่งเสริ มและสนับสนุนอาจารย์ทาํ ผลงาน
วิชาการ เพือการเข้าสู่ ตาํ แหน่ งทางวิชาการที
สู งขึน

4. ควรกําหนดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ให้
มีผลการดําเนิ นการอย่างครบถ้วนทังการจัดทําแผน
การทํากิ จกรรม การประเมินผลกิจกรรม และการ
ปรับปรุ งแผนและกิจกรรมให้ชดั เจนและครบถ้วน

ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒ นา
1. วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละหลักสูตร เพือ
การวางแผนการประกันคุณภาพ
● ควรมีมาตรการบริ หารจัดการหลักสู ตรที
แนวโน้มของผลการประเมินคุณภาพลดลง
2. ควรทบทวนระบบและกลไกให้อาจารย์ประจําได้
มีโอกาสศึกษาต่อ ได้ง่ายขึ น
● ควรมีนโยบายกําหนดให้ทุกหลักสู ตรใน
ระดับปริ ญญาตรี ตอ้ งมีอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกอย่างน้อย
1 คน
3. ควรทบทวนมาตรการสนับสนุนการทําผลงาน
วิชาการ เช่น ระบบพีเลียงสําหรับการวิจยั
สนับสนุนการพัฒนาตํารา การให้รางวัลและ
ตอบแทน การให้ทุนวิจยั การจัดความสมดุล
ระหว่างภาระงานสอนและการทํา และนโยบาย
กําหนดช่วงเวลาการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ เป็ นต้น
4. ควรทบทวนผูร้ ับผิดชอบในกิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ทงระดั
ั บนโยบายและปฏิบตั ิการ
และมีการกํากับติดตามการดําเนิ นการกิจกรรม อย่าง
ต่อเนื อง รวมทังการจัดทําฐานข้อมูลทีเกียวข้องให้
ครบถ้วนและใช้งานได้ง่าย
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 ตัวบ่งชี สกอ. ที 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสู ตรโดยรวม
จุดทีควรพัฒ นา
ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒ นา
. ควรพัฒนาปรับปรุ งทุกหลักสูตรให้ผ่านการ
1. การดําเนิ นงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
ประกันคุณภาพในระดับดี โดยวิเคราะห์จุดอ่อน
โดยภาพรวมยังอยูใ่ นระดับพอใช้ มีเพียงบาง
หลักสู ตรทีมีผลการประกันคุณภาพ อยูใ่ นระดับดี ของแต่ละหลักสู ตร เพือการวางแผนการประกัน
คุณภาพ
2. ควรมีมาตรการบริ หารจัดการหลักสูตรทีแนวโน้ม
ของผลการประเมินคุณภาพลดลง โดยเฉพาะ
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา

 ตัวบ่งชี สกอ. ที 1.2 ร้ อยละของอาจารย์ประจําสถาบันทีมีคุณวุฒ ิปริ ญญาเอก
จุดทีควรพัฒ นา
ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒ นา
1. ควรพัฒนาอาจารย์ประจําให้มีวุฒิการศึกษาที
1. ควรมีระบบและกลไกให้อาจารย์ประจําได้มี
สูงขึน
โอกาสศึกษาต่อ
2. ควรรับอาจารย์ใหม่ระดับปริ ญญาเอกให้เป็ นไป 2. ควรมีมาตรการจูงใจให้ผสู ้ มัครในตําแหน่ง
ตามกรอบอัตรา
อาจารย์ เข้ามาทํางาน
3. ควรมีนโยบายกําหนดให้ทุกหลักสู ตรในระดับ
ปริ ญญาตรี ควรมีอาจารย์ประจําหลักสูตรคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาเอก อย่างน้อย 1 คน

 ตัวบ่งชี สกอ. ที 1.3 ร้ อยละของอาจารย์ประจําสถาบันทีดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ
จุดทีควรพัฒ นา
ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒ นา
ควรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์ทาํ ผลงานทาง ควรมีมาตรการสนับสนุนการทําผลงานวิชาการ เช่น
วิชาการ เพือสามารถ เข้าสู่ ตาํ แหน่ งทางวิชาการที ระบบพีเลียงในการทําวิจยั สนับสนุนการพัฒนา
สู งขึน
ตํารา การให้ทุนวิจยั ทียืดหยุ่นความสมดุลระหว่าง
ภาระงานสอนและวิจยั และควรมีนโยบายกําหนด
ช่วงเวลาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็ นต้น
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 ตัวบ่งชี สกอ. ที 1.4 การบริ การนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดเด่ น
มีการให้บริ การนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ครบ
ควรให้นกั ศึกษาประเมินคุณภาพของการใช้บริ การ
วงรอบ (PDCA) จากการจัดทําแผน การดําเนินการ ทันที เพือได้ขอ้ มูลจริ งจากกลุ่มเป้าหมายและจัดทํา
การประเมินผล และการนําข้อเสนอแนะมาพัฒนา
ข้อมูลสถิติทีเกียวข้อง ให้เข้าใจได้ง่าย
ปรับปรุ งการให้บริ การนักศึกษา

 ตัวบ่งชี สกอ. ที 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จุดทีควรพัฒ นา
ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒ นา
ควรกําหนดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ให้มี ควรทบทวน ผูร้ ับผิดชอบในกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ผลการดําเนินการอย่างครบถ้วนทังการจัดทําแผน
ปริ ญญาตรี ทงระดั
ั บนโยบายและปฏิบตั ิการ และมี
การทํากิ จกรรม การประเมินผลกิจกรรม และการ
การกํากับติดตามการดําเนินการกิจกรรม อย่าง
ปรับปรุ งแผนและกิจกรรมให้ชดั เจนและครบถ้วน ต่อเนื อง รวมทังจัดทําฐานข้อมูลทีเกียวข้องให้พร้อม
ใช้งาน

 องค์ ประกอบที การวิจ ัย
 ตัวบ่งชี สกอ. ที 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒ นางานวิจ ัยหรื อสร้ างสรรค์
จุดเด่น
1. มีระบบสารสนเทศเพือการบริ หารงานวิจยั
ทีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริ ง และมีประโยชน์
ในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร ทังในระดับ
หลักสู ตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
2. มีการพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐาน TCI จํานวน 2
วารสาร ซึ งเป็ นช่องทางในการเผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์และนักวิจยั ของมหาวิทยาลัย

แนวทางเสริมจุดเด่น
1. ควรเพิมเติมสารสนเทศด้านการตีพิมพ์เผยแพร่
เพือให้สามารถนําไปใช้ในการวางแผนด้านผลงาน
วิชาการ โดยอาจมีการเชือมโยงข้อมูลไปสู่การ
ประเมินตัวบ่งชีที 2.2, 2.3 ในการประกันคุณภาพ
ทําให้ทราบถึงสถานะและคะแนนเพือเร่ งการตีพิมพ์
เพือให้ได้ตามเป้าหมายทีกําหนด
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 ตัวบ่งชี สกอ. ที 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ ประจํา
และ นักวิจ ัยประจํา
จุดทีควรพัฒ นา
ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒ นา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อ ควรส่ งเสริ มให้อาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
อาจารย์ประจําและนักวิจยั มีสดั ส่วนน้อยลงเมือ
และสังคมศาสตร์ เสนอโครงการวิจยั เพื อขอทุนทัง
เปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมา
ภายในและภายนอกให้มากขึน
สัดส่ วนเงินสนับสนุ นฯ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เฉลีย 18,371.57
บาทต่อคน (เกณฑ์ 25,000 บาทต่อคน)
สัดส่ วนเงินสนับสนุ นฯ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เฉลีย 84,084.07 บาท
ต่อคน (เกณฑ์ 60,000 บาทต่อคน)
 ตัวบ่งชี สกอ. ที 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
จุดทีควรพัฒ นา
ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒ นา
การเผยแพร่ บทความส่ วนใหญ่เป็ นการเผยแพร่ ใน ควรผลักดัน ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้มีการตีพิมพ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ (ได้ค่าคะแนนเท่ากับ เผยแพร่ ในค่านําหนักทีสูงขึน เช่น ฐาน TCI กลุ่ม 1
0.20) และการตีพิมพ์บทความที อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม และกลุ่ม 2 หรื อวารสารระดับนานาชาติ เพื อ
1 และ 2 ยังมีจาํ นวนน้อย
เตรี ยมพร้อมให้อาจารย์มีคุณสมบัติเป็ นอาจารย์
ประจําหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ปี 58 ด้วย
ข้ อสังเกต : การรายงานรายละเอียดของวารสารที ตีพิมพ์ยงั ไม่ชดั เจน ได้แก่ ชื อวารสาร ฉบับที ปี ที หน้า
สถานที จัดประชุมวิชาการ เพือเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ีสนใจศึกษางานวิจยั นันๆ ให้สามารถเข้าไปสื บค้น
เพิมเติมได้ ควรมีแบบฟอร์ ม หรื อฐานข้อมูลกลางเพือเก็บข้อมูลรายละเอียดการตีพิมพ์ให้ครบถ้วน รวมทัง
หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ เข้าไว้ในฐานข้อมูล เพือให้สามารถเรี ยกใช้ หรื อสื บค้น
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 องค์ ประกอบที การบริการวิชาการ
 ตัวบ่งชี สกอ. ที 3.1 การบริการวิชาการแก่ สังคม
จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดเด่ น
1. มีงานบริ การวิชาการที มีการบูรณาการศาสตร์
-ควรมีการบูรณาการงานบริ การวิชาการไปสู่งานวิจยั
และมีความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน
จนกระทังมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงาน
2. มีงานบริ การวิชาการที เป็ นประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชน
จุดทีควรพัฒ นา
ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒ นา
การรายงานผลการดําเนิ นงานในบางโครงการมี
-ควรมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานให้ทนั ตาม
ความล่าช้ากว่าระยะเวลาที กําหนด ทําให้มีการชลอ รอบระยะเวลาทีกําหนด
การสนับสนุนงบประมาณ

 องค์ ประกอบที 4 การทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดเด่ น
1. มีผรู ้ ับผิดชอบแผนการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
ควรมีการกํากับติดตาม และหรื อ บูรณาการ การจัด
วัฒนธรรมไทยชัดเจน และมีการกระจายการทํา กิจกรรมการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมไทย ที
กิจกรรมครอบคลุมทุกศูนย์
สัมพันธ์กนั ระหว่างคณะและสถาบัน
2. มีกิจกรรมทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมไทย
จํานวนมาก

 ตัวบ่งชี สกอ. ที 4.1 การทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒ นธรรมไทย
จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดเด่ น
1. มีผรู ้ ับผิดชอบแผนการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
1. ควรมีการกํากับติดตาม และหรื อ บูรณาการ การ
วัฒนธรรมไทยชัดเจน และมีการกระจายการทํา
จัดกิจกรรมการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมครอบคลุมทุกศูนย์
ทีสัมพันธ์กนั ระหว่างคณะและสถาบัน
2. มีกิจกรรมทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมไทย
จํานวนมาก
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 องค์ประกอบที 5 การบริ หารจัดการ
จุดเด่น
มีการกํากับติ ดตามส่ งเสริ มสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็ นไปตามระบบและกลไกที
สถาบันกําหนดอย่างชัดเจนทําให้การประกัน
คุณภาพของทุกระดับในมหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
จุดทีควรพัฒ นา
1. การวิเคราะห์ SWOT และการเสนอกลยุทธ์ ยังไม่
สามารถสะท้อนกลยุทธ์หลัก และกลยุทธ์รอง ทีจะ
ทําให้การดําเนินงานมีประสิ ทธิภาพ ได้เต็มตาม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. การกําหนดประเด็นความเสี ยง บางประเด็นมี
ลักษณะเป็ นปั ญหาในการดําเนินงานโดยทัวไป

3. การจัดการความรู ้ส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นวิธีการ
ปฏิบตั ิ (HOW TO)

4. การปฏิบตั ิบทบาทและหน้าที ของผูร้ ับผิดชอบ
ในการกํากับและติดตามตัวบ่งชี ไม่เป็ นไปตามที
มหาวิทยาลัยกําหนด

แนวทางเสริมจุดเด่ น
-

ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒ นา
1. ควรมีการสังเคราะห์ SWOT ในลักษณะ TOWS
Matrix เพือสามารถกําหนดกลยุทธ์ในเชิงรุ ก (SO)
เชิงป้องกัน (ST) เชิงแก้ไข (WO) และเชิงรับ (WT)
ซึงจะช่วยให้การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิภาพ
เพิมขึน
2. การพิจารณาการกําหนดเรื องความเสี ยงควรมีการ
ทบทวนเพือความชัดเจน บางประเด็นการกําหนด
ความเสี ยง อาจจะเป็ นปัญหา ที สามารถบริ หาร
จัดการได้
3. การจัดการความรู ้ KM ควรพิจารณาจากงานตาม
พันธกิจร่ วมด้วย เช่น องค์ความรู ้ทีได้จากการบริ การ
วิชาการ งานวิจยั ทีโดดเด่น ของมหาวิทยาลัย และ
ควรมี KM ทีมีลกั ษณะการได้มาขององค์ความรู ้
เพิมขึน
4. ควรทบทวนบทบาทและหน้าทีของผูร้ ับผิดชอบ
ในการกํากับและติดตามตัวบ่งชี การประกันคุณภาพ
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