รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประเมินเมื่อวันที่ 15 และ 17 พฤศจิกายน 2560

โดย : คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน
(ตามคําสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 232/2560 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560)
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 15 และ 17 พฤศจิกายน 2559
1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร โดยคณะกรรมการ
1.1 ผลการประเมิน
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา
2559 ใน 5 องค ป ระกอบคุ ณ ภาพ โดยมี ตั ว บ งชี้ ร วม 13 ตั ว บ ง ชี้ ผลการประเมิ น ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ ดี
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 มีระดับคุณภาพของกระบวนการ และผลผลิตอยูในระดับดี (4.29 และ 3.52 ตามลําดับ)
มีระดับคุณภาพของปจจัยนําเขา อยูในระดับพอใช (2.77)
เมื่อพิจ ารณาผลการประเมินรายองคป ระกอบคุ ณภาพ พบวา องคประกอบที่ 3 การบริการวิช าการ
แกสังคมมีผลการประเมินในระดับดีมาก ผลการประเมินองคป ระกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 4 การทํา นุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีผลการประเมินในระดับดี สวนองคประกอบ
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินในระดับพอใช
1.2 จุดเดน
มีผลการดําเนินงานในพันธกิจบริการวิชาการในระดับดีมากมีโครงการที่หลากหลายเปนประโยชน ตอทั้ ง
ชุมชนและสังคม
1.3 จุดที่ควรพัฒนาเรงดวน
1. การวิเคราะหสภาพขอเท็จจริงของสาเหตุที่ยังมีบัณฑิตที่ไมมีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษา
ไปแลว 1 ป เพื่อใชเปนหลักในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
2. การยกระดับคุณภาพของแผนตางๆ ในดานตางๆ เชน กิจการนักศึกษา การบริหารและพัฒนา
บุคลากร ใหมีความชัดเจนในเรื่องเปาประสงค การกําหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ ใหสะทอนผลลัพธที่
พึงประสงคใหมากขึ้น

-2-

2. รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายนามคณะกรรมการประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาภายใน ประจําปการศึ กษา 2559 ระดับสถาบั น
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ 232/2560 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 ดังนี้
1. รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทรยง
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย ประจําภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. ผศ.ดร.สันตชัย รัตนนนท
กรรมการ
รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

3. ดร.สุวนิตย รุงราตรี
กรรมการ
อาจารยประจํา สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
4. อาจารยดําเนิน ไชยแสน
กรรมการ
อาจารยประจํา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5. ผศ.ดร.อํานาจ จํารัสจรุลผล
กรรมการและเลขานุการ
อาจารยประจํา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6. นางสิริพร เรืองสุรัตน
ผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา สํานักคุณภาพการศึกษา
7. นายพัฒนพล แกวยม
ผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา สํานักคุณภาพการศึกษา
8. นางสาวพัชรนันท วงศสิงห
ผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา สํานักคุณภาพการศึกษา
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3. บทนํา
3.1 สรุปขอมูลพื้นฐานของสถาบัน (กลุมสถาบันอุดมศึกษา, สัณฐานโดยยอ)
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภู มิ จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญ ญั ติมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนนิติบุคคลและเป นสว นราชการในสั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ
ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี พื้ น ที่ จั ด การศึ ก ษา 4 ศู น ย ประกอบด ว ย
ศู นย พระนครศรี อยุ ธยา หั นตรา ศู นย พระนครศรี อ ยุ ธ ยา วาสุ กรี ศู น ย น นทบุ รี และศู น ย สุ พ รรณบุ รี
โดยศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เปนที่ตงั้ ของสํานักงานอธิการบดี มีคณะที่จัดการศึกษาทั้งสิ้น 6 คณะ ดังนี้
1) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6) คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภู มิ มีปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ เอกลักษณ จุดเน นของ
มหาวิทยาลัย วิสัยทัศฯ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และ สมรรถนะของบุคลากร และคุณลักษณะบัณฑิ ตที่พึ ง
ประสงค ดังนี้
3.1.1 ปรัชญา คือ ราชมงคลสุวรรณภูมิรวมพลังสรางสรรค รวมคิด รวมทํา รวมกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ
3.1.2 ปณิธาน คือ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน
3.1.3 อัตลักษณ คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ
3.1.4 เอกลักษณ คือ แหลงเรียนรูดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
3.1.5 จุดเนนของมหาวิทยาลัย คือ อาหารปลอดภัย พลังงานทดแทน เทคโนโลยีแมพิมพ
3.1.6 วิสัยทัศน คือ มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และ
นานาชาติ
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3.1.7 พันธกิจ ดังนี้
1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2) การสรางงานวิจัยนวัตกรรม
3) การบริการวิชาการสูสังคมชุมชน
4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม
5) บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
3.1.8 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1) พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
2) สรางและพัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3) ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน สังคม และสราง
รายไดใหกับมหาวิทยาลัย
4) สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
5) สนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหนักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดาน
6) พัฒนาคุณภาพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีบุคลากรเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ
8) พัฒนามหาวิทยาลัยใหพรอมกาวเขาสูระดับอาเซียน
3.1.9 สมรรถนะของบุคลากร และคุณลักษณะบัณ ฑิ ตที่พึง ประสงค ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
1) ใฝรู (Self learning) หมายถึง รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนาตนเอง
2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะและ
สามารถวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication) หมายถึง มีทักษะในการถายทอด
นํ า เสนอข อมู ล ข า วสาร รวมถึ ง ความสามารถในการใช ภ าษาต า งประเทศ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การสื่อสาร
4) เปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีค วามรูความเขา ใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี
มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
5) จิตสาธารณะ(Public mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมเปนจิตที่คิดสรางสรรค
เปนกุศล และมุงทํากรรมดี เพื่อประโยชนตอสวนรวม
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4. วิธีประเมิน
4.1 การวางแผนและการประเมิน
4.1.1 การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม
1) ศึกษาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําป
การศึกษา 2559
3) กําหนดตารางวันเวลาที่จะเขาประเมิน ดังนี้
วันที่ 15 พ.ย. 2560
กําหนดการและกิจกรรม วันที่ 1
08.30 - 10.00 น.
- คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการตรวจประเมินฯ และแผนกําหนดการ
ตรวจเยี่ยม พรอมกําหนดประเด็น และรายการขอมูลที่ตองการตรวจสอบ
(ชั้น 8 หอง 240802)
- คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานผลการดําเนินงานของสถาบันตาม
เกณฑมาตรฐาน (ชั้น 8 หอง 240802 – 240805)
10.00 – 10.30 น.
- อธิการบดีกลาวตอนรับ แนะนําผูบริหาร และนําเสนอผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ตอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ (หองประชุม ชั้น 9 อาคาร 24)
- ประธานคณะผูประเมินกลาวแนะนําคณะกรรมการและวิธีการประเมินคุณภาพ
10.30-11.00 น.
- สัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิ (ณ หองรับรองกรรมการสภา)
11.00 – 12.00 น.
- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบหลักฐาน (ตอ)
ชั้น 8 หอง 240802 – 240805
12.00–13.00 น.
- รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 น.
- สัมภาษณอธิการบดี (ณ หองรับรองกรรมการสภา)
13.20 – 15.00 น.
- สัมภาษณผูบริหาร (ชั้น 8 หอง 240802 – 240804)
กลุมที่ 1 : รองอธิการบดี และ ผูชวยอธิการบดี
กลุมที่ 2 : คณบดี
กลุมที่ 3 : ผูอํานวยการ สวพ./สวส./สวท. และ ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/กอง
15.00 – 19.30 น.
- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบหลักฐาน (ตอ)
ชั้น 8 หอง 240802 – 240805
- คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประจําวัน
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วันที่ 17 พ.ย. 2560
08.30-09.00 น.
09.00-09.45 น.

09.45 -12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.

กําหนดการและกิจกรรม วันที่ 2
- คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการประเมินฯ (ชั้น 8 หองประธาน)
- สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ (ชั้น 8 หองสัมภาษณ)
กลุมที่ 1 หอง 240802 ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนผูแทนชุมชน
กลุมที่ 2 หอง 240803 ตัวแทนคณาจารย และตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร
กลุมที่ 3 หอง 240804 ตัวแทนนักศึกษา นายกองคการ/ผูนํานักศึกษา/ศิษยเกา
- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบหลักฐาน (ตอ)
(ชั้น 8 หอง 240802 – 240805
- รับประทานอาหารกลางวัน
- คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน และเขียนรายงานผลการ
ประเมิน
- คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงานผลการตรวจประเมินฯ ตอผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ดวยวาจา
(หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9)
 อธิการบดี และผูบริหารใหขอมูลยอนกลับ พรอมกลาวขอบคุณคณะกรรมการ
ประเมิน และกลาวปดการประชุม
 เสร็จสิ้นการตรวจประเมิน

4.1.2 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม
1) การดําเนินการ
- คณะกรรมการตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ไดรับมอบหมาย
- สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียประกอบไปดวย ผูแทนสภามหาวิทยาลัย ผูแทนกรรมการ
สภาวิชาการ ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูแทนอาจารย ผูแทนสายสนับสนุน ผูแทนนักศึกษา และ ศิษยเกา
- สังเกตสภาพการณในขณะลงพื้นที่ และระหวางการสัมภาษณ
2) การประชุมสรุปผลประจําวัน
วิเคราะหและประเมินผลตามระบบการประเมิน เพื่อวิเคราะหถึงจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
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3) การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
นํ า เสนอผลการประเมิ น ด ว ยวาจา พร อ มรายงานผลการประเมิ น ต อ ผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยรับทราบและรวมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน นําสงใหกับ สกอ. และมหาวิทยาลัย
4.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
คณะกรรมการการประเมินใชวิธีการตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองของขอมูลระหวา ง
รายงานการประเมินตนเอง ขอมูล พื้นฐาน หลักฐานเพิ่มเติม ตลอดจนขอมูล ที่ไดจากการสั มภาษณผูมีส ว นได
สวนเสีย รวมทั้งการสอบทานผลการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลั กสู ต ร
และระดับคณะเพื่อนํามาพิจารณาเปนผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพบวาการเขียนคําอธิบายการดําเนินงานตามตัวบงชี้หลายตัวบงชี้และหลักฐานอา งอิง
ไมตรงกับเกณฑมาตรฐานแตคณะกรรมการไดตรวจพบหลักฐานที่แสดงใหเห็นไดวามีการดําเนินงานไปตามเกณฑ
มาตรฐานจึงไดประเมินใหผานในเกณฑมาตรฐานขอนั้นๆ

5. ผลการประเมิน
คณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากรายงานการประเมินตนเองตามที่
มหาวิทยาลัยรายงานบนระบบ CHE QA Online ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และประเมิน
คุณภาพการศึกษา และใหผลการประเมินผานระดับ CHE QA Online มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ตามตาราง ป.1 และ ป.2 ดังนี้
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5.1 รายงานตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

ตัวบงชี้ที่ 1.1

3.51

130.21

42

3.1

ตัวบงชี้ที่ 1.2

16

16.78x5

40

(คารอยละ
ของอาจารย
ประจําที่มี
คุณวุฒิ
ปริญญา
เอก=
16.782
ดังนั้น
คะแนนที่ได
เทากับ
2.098)

บรรลุ
เปาหมาย
(/ = บรรลุ ,
x = ไม
บรรลุ)
x

/

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ
สกอ.)
3.1

2.1

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
มีขอสังเกตเกี่ยวกับผลการ
ประเมินระดับหลักสูตร วา
ในบางหลักสูตรมีผลการ
ประเมินตัวบงชี้ที่เปนการ
ประเมินกระบวนการ คือ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 3.2 4.1 5.1 5.3 และ 6.1 บางตัวบงชี้ได
ระดับ 4 โดยไมมีคําอธิบายวา
ไดมีการปรับปรุงการ
ดําเนินการอยางไร จนสงผลให
คุณภาพตามประเด็นของ
ตัวบงชี้นั้นๆ มีคุณภาพดีขึ้น
อยางชัดเจน รวมทั้งผลการ
ดําเนินงานที่เปนรูปธรรม
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 1.3

28

ตัวบงชี้ที่ 1.4

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)
24.48x5

60

6 ขอ

-

-

(คารอยละ
ของอาจารย
ประจําที่
ดํารง
ตําแหนงทาง
วิชาการ=
24.480
ดังนั้น
คะแนนที่ได
เทากับ
2.040)
6 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 1.5

6 ขอ

-

-

ตัวบงชี้ที่ 2.1

6 ขอ

-

-

บรรลุ
เปาหมาย
(/ = บรรลุ ,
x = ไม
บรรลุ)
x

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ
สกอ.)

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

2.04

/

5

3 ขอ

x

3

ขอ 4 5 และ 6 ไมผานเพราะ
ขอความที่ระบุไวเปน
วัตถุประสงคยังไมใช
วัตถุประสงคที่ใชวัด
ความสําเร็จของทั้งระดับแผน
และกิจกรรมได จึงไมสามารถ
วัดผลความสําเร็จได
จึงไมสามารถนํามาปรับปรุงได

5 ขอ

x

4

ขอ 1 ไมผาน เพราะ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจัยยังไม
สามารถนําเสนอขอมูล
สารสนเทศ เพื่อนําไปใช
ประโยชนในการบริหาร
งานวิจัยได
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

บรรลุ
เปาหมาย
(/ = บรรลุ ,
x = ไม
บรรลุ)
(คาเฉลี่ยของ
x
คะแนนที่ได
ของทุกคณะ
วิชาใน
สถาบัน =
4.162
คะแนน)
(คาเฉลี่ยของ
/
คะแนนที่ได
ของทุกคณะ
วิชาใน
สถาบัน =
3.293
คะแนน)

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ
สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 2.2

25,000
และ
60,000
บาท

-

-

ตัวบงชี้ที่ 2.3

2.50
คะแนน

-

-

ตัวบงชี้ที่ 3.1

6 ขอ

-

-

6 ขอ

/

5

ตัวบงชี้ที่ 4.1

6 ขอ

-

-

5 ขอ

x

4

ตัวบงชี้ที่ 5.1

7 ขอ

-

-

7 ขอ

/

5

ตัวบงชี้ที่ 5.2

3.51

25.04

6.00

4.173

/

4.17

ตัวบงชี้ที่ 5.3

6 ขอ

-

-

5 ขอ

x

4

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

ที่มา : ระบบ CHE QA Online ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

4.16

ปรับผลการดําเนินงานให
เปนไปตามผลการประเมิน
ระดับคณะ

3.29

ปรับผลการดําเนินงานให
เปนไปตามผลการประเมิน
ระดับคณะ

3.76

ขอ 5 ไมผานเพราะ การ
ปรับปรุงตามผลการประเมิน
ไมไดสงผลกับการบรรลุตาม
วัตถุประสงคของแผน

ขอ 5 ไมผาน เพราะ กรรมการ
ยังไมพบหลักฐานที่แสดงให
เห็นวา ไดมีการนํา
ขอเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยไปใชในการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน

-11-

5.2 รายงานตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ
คุณภาพ

ผลการประเมิน
0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนิน งานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนิน งานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนิน งานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนิน งานระดับดีมาก

I

P

O

รวม

องคประกอบที่ 1

2.07

4.00

3.10

3.05

การดําเนินงานระดับพอใช

องคประกอบที่ 2

4.16

4.00

3.29

3.82

การดําเนินงานระดับดี

องคประกอบที่ 3

-

5.00

-

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบที่ 4

-

4.00

-

4.00

การดําเนินงานระดับดี

องคประกอบที่ 5

-

4.50

4.17

4.39

การดําเนินงานระดับดี

2.77

4.29

3.52

3.76

การดําเนินงานระดับดี

-

-

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

การ
การ
การ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ระดับพอใช ระดับดี
ระดับดี

ที่มา : ระบบ CHE QA Online ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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5.3 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองคประกอบคุณภาพ
- องคประกอบที่ 1
จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การบริหารหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรควรทําความเขาใจถึงเปาหมายและวัตถุประสงคในการ
บริหารหลักสูตร ตามองคประกอบและตัวบงชี้ตางๆ โดยเฉพาะตัวบงชี้ที่เปนกระบวนการวาจะใชวงจรคุณภาพใน
การบริหารหลักสูตรไดอยางไร เพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลของคุณภาพการศึกษา
2. ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ควรมีการวางแผนในการผลิตผลงานทางวิชาการที่สามารถนําไปใช
ขอตําแหนงทางวิชาการได เชน บทความทางวิชาการ งานวิจัยในศาสตรสาขา สิ่งประดิษฐ หนังสือ และตํารา
พี่เลี้ยงใหคําแนะนําในการเตรียมการเขาสูตําแหนงวิชาการ กลั่นกรองผลงานกอน รวมทั้งเอกสารแนบตางๆ
3. การพัฒนาทักษะดานการประกันคุณภาพของนักศึกษา การจัดกิจกรรมยังไมลึกซึ้งเพียงพอ ที่จะทํา
ใหนักศึกษาเขาใจถึงกระบวนการคุณภาพและสามารถนําทักษะนั้นไปปรับใชในการเรียนและการทํากิจกรรมได
ควรปรับลักษณะของโครงการที่จัดใหกับนักศึกษา มุงเนนการสรางความเขาใจของกระบวนการคุณภาพ มากกวา
การเนนรูปแบบการเขียนโครงการ
4. การกํา หนดวั ตถุ ป ระสงค ของแผนกิ จกรรมนั ก ศึ กษา ควรสอดคล อ งกั บ ยุ ทธศาสตร ดา นกิ จ การ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้วัตถุประสงคที่ดีตองมีความชัดเจน สามารถวัดผลได ซึ่งจะมีผลตอการกํา หนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
- องคประกอบที่ 2
จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การเผยแพรผลงานวิจัย ควรสงเสริมใหนําผลงานวิจัยไปนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือตีพิมพในวารสารทางวิชาการใหมากขึ้น
2. การสรางสิ่งประดิษฐ ในคณะที่สามารถสรางสิ่งประดิษฐ ควรสงเสริมผลักดันใหมีการสรางสิ่งประดิษฐ
และนําไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
3. การใช ป ระโยชน ของระบบสารสนเทศเพื่ อ บริ หารงานวิ จั ย ขอมูล เกี่ ยวกับ งานวิจั ย ที่ค ณะและ
มหาวิทยาลัยตองใชเพื่อบริหารงานวิจัย ควรมีการกําหนดขั้นตอนในการนําสงอยางชัดเจนและเปนที่ยอมรับรวมกัน
ของคณะตางๆ กับหนวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางความเปนบูรณภาพของขอมูล ทั้งนี้ผูบริหารจะ
ไดขอมูล ที่ ถู ก ต องและแม น ยํา เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา ตัดสินใจในการบริ หารงานวิจั ยทั้ ง ระดั บ คณะและ
มหาวิทยาลัย
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- องคประกอบที่ 3
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. ศักยภาพในการพัฒนาดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการที่สามารถสรา ง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน จนไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก
2. การบูรณาการบริ การวิ ชาการ ควรมีการบูรณาการวิชาการกั บ การเรี ยนการสอน งานวิจัย และ
ประโยชนในเชิงพาณิชยใหมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการขอตําแหนงทางวิชาการ
- องคประกอบที่ 4
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. การจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมควร
กําหนดวัตถุประสงคชัดเจนมีความเปนรูปธรรมใหมากขึ้นเพื่อที่จะไดกําหนดตัวบงชี้ที่สามารถวัดผลสําเร็จได ตรง
ตามวัตถุประสงค
2. การพิจารณาลักษณะของกิจกรรม ควรพิจารณากิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินการมาวากิจกรรมใดเป น
งานประจําที่ตองดําเนินการทุกป และกิจกรรมใดที่จะดําเนินการเพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรไดตระหนักถึงคุณคา
และมีความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมลักษณะนี้ควรนํามากําหนดในแผนที่จ ะมีวัตถุประสงค
และตัวชี้วัดตามความสําเร็จของวัตถุประสงคของแผนไดตรงประเด็นชัดเจน เมื่อดําเนินการและประเมินผลแลวไม
เปนไปตามวัตถุประสงคของกิจ กรรมและ/หรือของแผนจะไดมีผลสะทอนกลับที่สามารถนํามาพิจารณาปรั บปรุ ง
การจัดทําแผนและกิจกรรมของปการศึกษาตอไปได
- องคประกอบที่ 5
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. แผนกลยุทธทางการเงินและการวิเคราะหทางการเงิน รายละเอียดในแผนยังไมสามารถสะทอนการ
นํา ขอมูล ที่ ปรากฏไปใชใหเกิดประโยชนใ นการบริห ารทางการเงินได ควรเพิ่มเติมขอมูลที่แ สดงใหเห็ นถึ ง การ
วิเคราะหการไดมาและใชไปของงบประมาณที่จําเปนในการบริหารมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น รวมทั้งการแสดงใหเห็น
วาไดนําขอมูลที่เกิดจากการวิเคราะหทางการเงิน เชน ตนทุนตอหนวยไปใชทําประโยชนไดอยางไร
2. แผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ระบุในแผนหลายประเด็นเปนปญหาของการดําเนินงานมากกวา
การเปนความเสี่ยงของการบริหารมหาวิทยาลัย ควรวิเคราะหประเด็นความเสี่ยง ที่เกิดจากปจ จัยภายนอกที่ไ ม
สามารถควบคุมได เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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3. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรควรเชื่อมโยงกับแผนการสรางผลงาน
ทางวิชาการเพื่อใชในการพัฒนาตําแหนงวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นใน
สายอาชีพนั้นๆ
4. ระบบการประกั นคุณภาพการศึก ษา การสงเสริมให หนว ยงานและบุคลากรเขาใจในระบบประกั น
คุณภาพภายในใหลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะไดนําการประกันคุณภาพไปปรับใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนิ นงาน
ตามปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการใหความรูถึงภาระหนาที่ที่ตองกระทําวามีอะไรบาง จะวัดคุณภาพของงาน
ตามภาระงานนั้นๆ ไดอยางไร การดําเนินงานเพื่อใหเกิดคุณภาพตามที่ตองการนั้นจะตองมีขั้นตอนใดบาง เมื่อไมได
ระดับคุณภาพที่ตองการจะตองปรับปรุงหรือแกไขอยางไรซึ่งมากกวาความเขาใจที่รับทราบวาการประกันคุณภาพ
คือ PDCA
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ภาคผนวก
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