รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกา 2562

โดย...คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน
เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2563
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ก

คํานํา
ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ที่ 554/2563 ลงวั น ที่
27 พฤษภาคม 2563 ไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562
ระดับสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ประจํ า ป การศึก ษา 2562 ตามระบบประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุว รรณภูม ิ ตามตัว บง ชี ้แ ละเกณฑก ารประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน พ.ศ.2557
ของสํา นัก งานปลัด กระทรวงการการอุด มศึก ษาฯ ระหวางวันที่ 29 – 30 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เปนที่เรียบรอยแลว จึ งได จัดทํารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยตอไป
ดั ง นั้น คณะกรรมการจึง ขอเสนอรายงานผลการประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน
ของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ ประจํา ปก ารศึกษา 2562 หวัง เปน อยา งยิ่ งวา เอกสาร
ฉบับ นี้จะเปนประโยชนในการพัฒ นามหาวิทยาลัยตอไป

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน
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ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
ภาคผนวก

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผลการประเมิน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน
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บทที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1.1 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 554/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
เรื่อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ประจํา ป ก ารศึ ก ษา 2561 ระดั บ สถาบั น
รายนามดังนี้
1.1.1 รศ.ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล
ประธาน
1.1.2 ผศ.ดร.โพธิพันธ พานิช
กรรมการ
1.1.3 อาจารยณัญวุฒิ วองทรัพยทวี
กรรมการ
1.1.4 ผศ.ดร.ดําเนิน ไชยแสน
กรรมการ
1.1.5 รศ.สายหยุด อุไรสกุล
กรรมการและเลขานุการ
1.1.6 นางสิริพร เรืองสุรัตน
ผูชวยเลขานุการ
1.1.7 นายพัฒนพล แกวยม
ผูชวยเลขานุการ
1.1.8 นายเสกสรรค คงพึ่งทรัพย
ผูชวยเลขานุการ
1.2 ผลการประเมิน
ในการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2562 ใน 5 องค ป ระกอบคุ ณ ภาพ โดยมี ตั ว บ ง ชี้ ร วม 13 ตั ว บ ง ชี้ ผลการประเมิ น
ในภาพรวมอยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 โดยมีระดับคุณ ภาพของกระบวนการอยู ในระดั บ ดีมาก
(5.00) มีระดับ คุณภาพของผลผลิต อยูในระดับดี (4.02) และมี ระดับ คุณภาพของปจจัยนําเขา อยูในระดั บ
พอใช (3.16)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายองคประกอบคุณภาพพบวา องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
แก สั ง คม และองค ป ระกอบที่ 5 การบริ ห ารจั ด การ มี ผ ลการประเมิ น ในระดั บ ดี ม าก (5.00 และ 4.80
ตามลําดับ) องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย และองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินในระดับดี (3.74 4.46 และ 4.00 ตามลําดับ)
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1.3 ขอเสนอแนะในภาพรวม
เนื่องจากงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีแนวโนมลดลง ทั้งงบประมาณแผนดิน
และเงิน รายได ดั งนั้ นมหาวิทยาลัย ตอ งมีกลยุทธดา นการเงิน ที่เชื่อ มโยงกับ ยุ ทธศาสตร แ ละศั ก ยภาพของ
มหาวิ ทยาลัย ทั้งทางดา นการผลิตบัณฑิต ที่ สอดคลองกับ ความตอ งการของประเทศและสัง คม งานวิ จั ย ที่
สามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด จ ริ ง หรื อ สามารถจดทะเบี ย นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาที่ ก อ ให เ กิ ด รายได แ ก
มหาวิทยาลัย การบริการวิชาการที่ใชศักยภาพทุกดานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดใหมีหลักสูตรระยะ
สั้นสําหรับการทบทวนทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม ใหแกกําลังคนในสถานประกอบการ ตลอดจนบริการดาน
อาคารสถานที่เพื่อใหเกิดการใชประโยชนไดคุมคา
การดําเนินงานดังกลาว ควรมีหนวยงานหรือคณะกรรมการ และบุคลากรที่รับผิดชอบเปนการเฉพาะ
ในรูปวิสาหกิจ การจัดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งดานวิชาการ
บริหารและปฏิ บัติการ ใหมีศักยภาพเพียงพอ มีสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ตลอดจนมีกลไกและ
ชองทางในการสื่อสารที่ดีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรองรับ
1.5 วิธีการประเมิน
1.5.1 การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจเยี่ยม)
การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม
- ศึก ษาคูมือ การประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา
ภายในของมหาวิทยาลัย
- ศึ กษารายงา นการป ระเมิ น ตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประ จํ า ป
การศึกษา 2561 ผานระบบ CHE QA Online
- วางแผนการตรวจประเมิน ดังนี้
วันที่ 29 ก.ย. 63
กําหนดการและกิจกรรม วันที่ 1
08.30-09.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการตรวจประเมินฯ และแผนกําหนดการ
ตรวจเยี่ยม พรอมกําหนด
ประเด็น และรายการขอมูลที่ตองการตรวจสอบ (หองรับรองผูประเมิน ชั้น 3)
- คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานผลการดําเนินงานของสถาบันตาม
เกณฑมาตรฐาน
09.30-10.30 น. - พิธีเปดการประชุม / อธิการบดีกลาวตอนรับ แนะนําผูบริหาร และนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ (ณ หองประชุม ชั้น 4)
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ และชี้แจงวิธีการ
ประเมินฯ
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วันที่ 29 ก.ย. 63
10.30-11.30 น.

กําหนดการและกิจกรรม วันที่ 1
สัมภาษณ : อธิการบดี / กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิภายนอก
- กลุมที่ 1 : อธิการบดี
- กลุมที่ 2 : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ / กรรมการสภาวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิ
11.30 -12.30 น. สัมภาษณผูบริหาร (หองประชุม ชั้น 4)
- กลุมที่ 3 : รองอธิการบดี / ผูชวยอธิการบดี
- กลุมที่ 4 : คณบดี
- กลุมที่ 5 : ผูอํานวยการ สวพ./สวส./สวท.
12.30-13.30 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-17.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบหลักฐาน
(ตอ)
- คณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หองปฏิบัติการ
เครื่องมือวิจัย 23504 อ.23 ชั้น5)
และคณะศิลปศาสตร (หอง Smart Language Lounge 2224 อาคาร 22 ชั้น 2
และหองตัวอยางบริการหองพักโรงแรม อาคาร 15 ชั้น 3)
- คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประจําวัน

วันที่ 30 ก.ย. 63
กําหนดการและกิจกรรม วันที่ 2
08.30-09.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการประเมินฯ
09.00-10.00 น. - สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ (ชั้น 3 หองสัมภาษณ)
กลุมที่ 6
กลุมที่ 7
กลุมที่ 8
-บุคลากรสายสนับสนุน
-ผูแทนชุมชน
-นักศึกษา
- ผูอํานวยการกอง
-อาจารย
-นายกองคการ/ผูนํานักศึกษา
-อาจารยประจําหลักสูตร
-ศิษยเกา
10.00-12.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบหลักฐาน
(ตอ)
- คณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมชมสํานักงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ณ อาคาร
บูรณมงคล
12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน และเขียนรายงานผลการ
ประเมิน
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วันที่ 30 ก.ย. 63
กําหนดการและกิจกรรม วันที่ 2
16.00-17.00 น. - พิธีปดการประชุม / คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงานผลการตรวจประเมินฯ
และใหขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตอผูบริหารมหาวิทยาลัย (ดวยวาจา)
- อธิการบดี และผูบริหารใหขอมูลยอนกลับ พรอมกลาวขอบคุณคณะกรรมการ
ประเมินฯ
และกลาวปดการประชุม
- เสร็จสิ้นการตรวจประเมิน
การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม
1. การดําเนินการ
- คณะกรรมการตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ไดรับมอบหมาย
- สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียประกอบไปดวย ผูแทนสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ผูแทนอาจารย ผูแทนสายสนับสนุน ผูแทนนักศึกษา และ ศิษยเกา
- ลงพื้นที่เยี่ยมชมหนวยงานในมหาวิทยาลัย ไดแก สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน และ
กองบริหารงานบุคคล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสํานักวิทยบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เยี่ยมชมหองสมุด และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2. การประชุมสรุปผลประจําวัน
3. วิเคราะหและประเมินผลตามระบบการประเมิน เพื่อวิเคราะหถึงจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะ
การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
นําเสนอผลการประเมินดวยวาจา พรอมรายงานผลการประเมินตอผูบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ
และรวมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานผลการประเมิน นําสงใหมหาวิทยาลัยและไดบันทึกผลการตรวจ
ประเมินสงในระบบ CHE QA Online
1.5.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล
คณะกรรมการประเมินใชวิธีการตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองของขอมูลระหวางรายงาน
การประเมินตนเอง ขอมูลพื้นฐาน หลักฐานเพิ่มเติม ตลอดจนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย
รวมทั้งการสอบทานผลการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ตลอดจนลงพื้นที่เยี่ยมชมหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแก คณะวิชา หนวยงานสายสนับสนุน
เพื่อนํามาพิจารณาเปนผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย
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บทที่ 2
ผลการประเมิน
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงชี้ และจําแนกรายองคประกอบคุณภาพ
ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ผลการบรรลุ
ตัวบงชี้คุณภาพ
เปาหมาย
คะแนนประเมิน
=บรรลุ
ผลลัพธ
(เกณฑ สกอ.)
ตัวตั้ง ตัวหาร
(%หรือสัดสวน)
=ไมบรรลุ
ตัวบงชี้ที่ 1.1
3.51 คะแนน
153.09
44
3.380
3.48

ตัวบงชี้ที่ 1.2
2.00 คะแนน
(คารอยละของอาจารย
3.26

รอยละ 16
ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก=26.054
ดังนั้นคะแนนที่ได
เทากับ 3.257)
ตัวบงชี้ที่ 1.3
2.33 คะแนน
(คารอยละของอาจารย
1.98

รอยละ 28
ประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ=23.755
ดังนั้นคะแนนที่ได
เทากับ 1.980)
ตัวบงชี้ที่ 1.4
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
5

ตัวบงชี้ที่ 1.5
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
5

ตัวบงชี้ที่ 2.1
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
5

ตัวบงชี้ที่ 2.2
5 คะแนน
(คาเฉลี่ยของคะแนนที่
4.23

ไดของทุกคณะวิชาใน
สถาบัน = 4.227
คะแนน)
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7
ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตอ)
ผลการดําเนินงาน
ผลการบรรลุ
ตัวบงชี้คุณภาพ
เปาหมาย
คะแนนประเมิน
=บรรลุ
ผลลัพธ
(เกณฑ สกอ.)
ตัวตั้ง ตัวหาร
(%หรือสัดสวน)
=ไมบรรลุ
ตัวบงชี้ที่ 2.3
3 คะแนน
(คาเฉลี่ยของคะแนนที่
4.16

ไดของทุกคณะวิชาใน
สถาบัน = 4.162
คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 3.1
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
5

ตัวบงชี้ที่ 4.1
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
4

ตัวบงชี้ที่ 5.1
7 ขอ 5 คะแนน
7 ขอ
5

ตัวบงชี้ที่ 5.2
4.25 คะแนน
25.44
6
4.41
4.41

ตัวบงชี้ที่ 5.3
6 ขอ 5 คะแนน
6 ขอ
5

คะแนนเฉลี่ยน 13 ตัวบงชี้
4.27
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ตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบคุณภาพ
I
P
O
รวม
องคประกอบที่ 1
2.62
5.00
3.48
3.74
องคประกอบที่ 2
4.23
5.00
4.16
4.46

ผลการประเมิน
ระดับการดําเนินงาน
ดี
ดี

องคประกอบที่ 3

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 4

-

4.00

-

4.00

ดี

องคประกอบที่ 5

-

5.00

4.41

4.80
4.27

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
3.16
4.86
4.02
ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน
พอใช
ดีมาก
ดี
หมายเหตุ :
0.00<=1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50
การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50
การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50
การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก
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ดี
-

2.2 การวิเคราะหจุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางพัฒนา
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางพัฒนา

1.การพัฒนานักศึกษาที่เปนบัณฑิตพันธุใหมและสอดคลอง
กับคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21

1.ควรมีการทบทวนกิจกรรม/โครงการ โดยกําหนด
วัตถุประสงคใหมุงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการในการผลิต
บัณฑิตใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21
2. คณะตางๆ ควรสงเสริมอาจารยใหขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการตามระยะเวลาที่กําหนด โดยมีระบบที่ปรึกษา
ดานวิชาการในการทําผลงานของคณาจารย อาทิการเขียน
ผลงานเพื่อตีพิมพเผยแพร
3.ควรจัดใหมีรายวิชาเลือกเสรี/ศึกษาทั่วไป หรือกิจกรรม/
โครงการที่เพิ่มประสบการณทักษะพื้นฐาน ที่สามารถนําไป
ตอยอดสูการประกอบอาชีพอิสระได

2. ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

3. ความรู และประสบการณทักษะพื้นฐานของนักศึกษา ที่
สามารถนําไปตอยอดสูการประกอบอาชีพอิสระ
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเดน

แนวทางเสริมจุดเดน

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการดําเนินงานในดานทรัพยสิน มหาวิทยาลัยควรสรางระบบและกลไกเกี่ยวกับการคุมครอง
ทางปญญาอยางตอเนื่อง สงผลใหมหาวิทยาลัยมีผลงาน
สิทธิ์จากทรัพยสินทางปญญาเพิ่มเติมจากที่ดําเนินการอยู เชน
ทรัพยสินทางปญญาทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น การจัดสรรผลประโยชนแกผเู กี่ยวของ การดําเนินการกรณี
อยางตอเนื่อง
ผลงานถูกละเมิด เปนตน รวมทั้งการหาแนวทางเพิ่มมูลคา
จากทรัพยสินทางปญญาที่มหาวิทยาลัยมีอยู
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางพัฒนา

1.จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม
1.มหาวิทยาลัยควรวางกลยุทธในการสงเสริมใหมีจํานวน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด (คณะวิชาจํานวน 4 คณะมี อาจารยที่ขอทุนวิจัยมากขึ้น มีการบริหารจัดการเงื่อนไข/แนว
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยไมเปนไปตามเปาหมาย)
ทางการขอทุนสนับสนุนการวิจัยที่เอื้อตออาจารยทุกกลุม
รวมทั้งใหหนวยงานสวนกลางที่รับผิดชอบดําเนินการ
ประสานงานใหทุกคณะวิชาเขามาเสนอขอทุนวิจัยจาก
งบประมาณแผนดินในลักษณะการบูรณาการศาสตรรวม
นอกเหนือจากการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
แหลงทุนวิจัย
2. ผลงานทางวิชาการของอาจารยสวนใหญเปนการ
2.มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหคณาจารยที่มีศักยภาพและ
เผยแพรในระดับการประชุมวิชาการในระดับชาติ (253
ความพรอม ยกระดับการตีพิมพเผยแพรผลงานใน
ผลงานจาก 429 ผลงานคิดเปนรอยละ 58.97)
วารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติใหมีจํานวนที่
มากขึ้น
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดเดน
มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณา
การที่มีสวนรวมจากทุกคณะวิชา สามารถตอบสนองความ
ตองการตอชุมชนไดเปนอยางดี มีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง จนทําใหชุมชนไดรับการพัฒนาและมีความ
เขมแข็ง และสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง เชน ชุมชน ต.อรัญญิก, ชุมชน ต.ไทรนอย, ชุมชน
ต.สามเรือน เปนตน รวมทั้งทางมหาวิทยาลัยมีการขยาย
ผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ
ไปสูชุมชนอื่นๆ อยางตอเนื่อง

แนวทางเสริมจุดเดน
มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสารเพื่อสนับสนุนใหคณะวิชา
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ โดยใช
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดหามา เพื่อใหโครงการบริการ
วิชาการเชิงบูรณาการสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางพัฒนา

การประเมินแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
นําผลมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน

การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอง
ครอบคลุมครบถวนตามวงจรการบริหารงาน PDCA โดยเฉพาะใน
การ ประเมินแผนที่เปนระบบเพื่อจัดหาขอมูลสําหรับการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานตอไป

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเดน
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมใน
กระบวนการจัดทําแผน

2. การประกันคุณภาพภายในมีการดําเนินงาน
ครบถวนตามขั้นตอนที่กําหนด ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน มีการดําเนินงาน
หรือแนวทางการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ

แนวทางเสริมจุดเดน
1. มหาวิทยาลัยควรใชกระบวนการวิจัยสถาบัน (Institutional
Research) ในการจัดหาขอมูลสารสนเทศที่รอบดานและเพียงพอ
มาสนับสนุนการจัดทําแผน การกําหนดเปาหมายความสําเร็จของ
การดําเนินงานที่มีความทาทาย และสะทอนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยควรกํากับติดตาม การดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ยังไมแลวเสร็จอยางตอเนื่อง
เพื่อใหสงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัยไดจริง

จุดที่ควรพัฒนา
การสื่อสารนโยบายและขอมูลที่สําคัญไปสูบุคลากร
อยางทั่วถึง

แนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีระบบ กลไก และชองทางในการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคลากรทุกกลุมรับทราบและเขาใจอยาง
ถูกตองตรงกัน สรางความรวมมือในการปฏิบัติงาน
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ภาคผนาก
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