รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจาปีการศึกษา 2556
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2557

โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6 สิงหาคม 2557

คานา
จุดมุ่งหมายของการจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ เพื่อสรุปผล
การประเมินตามสภาพความเป็นจริงในช่วงปีการศึกษา 2556 ที่พบจาก (1) การวิเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเอง (2) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กับผู้บริ หาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และตัวแทนจากชุมชน (3)
การศึกษาร่องรอยหลักฐาน เอกสารต่างๆ และ (4) การเยี่ยมชมคณะวิชา สานัก และหน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
ในการประเมินครั้งนี้คณะผู้ประเมินซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาภายนอก และ
คณาจารย์จากมหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครปฐมส่วนหนึ่ง ร่วมกันประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 4 - 6
สิงหาคม 2557 พิจารณาประเมินตามสภาพความเป็นจริง โดยคานึงถึงปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
คณะกรรมการประเมินฯ หวังว่ามหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐมจะได้นาผลการประเมินนี้ไปใช้ใน
การสร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษา สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 รวมทั้งวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
6 สิงหาคม 2557
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หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะผู้ประเมินขอรับรองว่า
1. ได้ทาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในระหว่างวันที่
4 – 6 สิงหาคม 2557 โดยค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินผล จากหลักฐานอ้างอิงต่างๆ และการวิเคราะห์
รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย การตรวจเยี่ยมคณะวิชา สานัก และสถาบัน ของมหาวิทยาลัย
ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
2. เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ทุกประการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต)
ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์)
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข)
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม คาวีรัตน์)
กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี งามสมบัติ)
กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์)
กรรมการ

(อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์)
กรรมการ

(อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง)
กรรมการ

(อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล)
กรรมการและเลขานุการ

(อาจารย์วาสนา เนียมแสวง)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4 – 6 สิงหาคม 2557
...............................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2479 โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม”
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 86 ถนนเทศา ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้น
ผลิตครูเป็นสาคั ได้พัฒนามหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2513
ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูนครปฐม ปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ ” ปี พ.ศ. 2547 เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามพระราชบั ัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน ตาบลนครปฐม อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้แบ่งส่วนราชการเป็นคณะ สานัก สถาบัน ประกอบด้วย 5 คณะ คือ
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และคณะพยาบาลศาสตร์ สานัก 4 สานัก คือ สานักงานอธิการบดี สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสานักศิลปะและวัฒนธรรม และ 1 สถาบัน คือ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีแนวทางการบริหารจัดการตามปรัช า วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ ดังนี้
ปรัช า : “การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปั

า พัฒนาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปั า สู่สากล
อัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ : บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

1

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้กาหนดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยอาศัย
องค์ ป ระกอบคุ ณภาพตามเกณฑ์ สกอ. 9 องค์ป ระกอบ 23 ตั ว บ่ งชี้ ตัว บ่ง ชี้ของ สมศ. 20 ตั ว บ่ง ชี้ และ
องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 2 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 45 ตัวบ่งชี้
ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัช า วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนดาเนินงาน
(สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ รวม 4 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
(สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ รวม 13 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
(สกอ. 2 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
(สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ รวม 6 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
(สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ รวม 6 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ รวม 3 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
(สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ รวม 6 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
(สกอ. 1 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
(สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ รวม 2 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
(รัฐบาล 2 ตัวบ่งชี้)

2

จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปีการศึกษา
2556 ของคณะกรรมการตรวจประเมิน มีผลการประเมินรวมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. 4.52 ซึ่งอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ พบว่า
(1) องค์ประกอบที่ได้ผลการประเมินในระดับ ดีมาก มี 6 องค์ประกอบ คือ
- องค์ประกอบที่ 1 ปรัช า ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ ผลการประเมิน 4.88
- องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ผลการประเมิน 5.00
- องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ผลการประเมิน 4.67
- องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมิน 5.00
- องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ผลการประเมิน 4.73
- องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ผลการประเมิน 5.00
(2) องค์ประกอบที่ได้ผลการประเมินในระดับ ดี มี 3 องค์ประกอบ คือ
- องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ผลการประเมิน 4.14
- องค์ประกอบที่ 4 การวิจัยผลการประเมิน 4.34
- องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการประเมิน 4.00
2. คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า
(1) มาตรฐานที่ได้ระดับ ดีมาก มี 2 มาตรฐาน คือ
- มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ผลการประเมิน 4.71
- มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ผลการประเมิน 4.54
(2) มาตรฐานที่ได้ระดับ ดี มี 2 มาตรฐาน คือ
- มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
ผลการประเมิน 4.33
- มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมิน 4.26
3. คะแนนเฉลี่ยตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ พบว่า
(1) มุมมองด้านการบริหารจัดการที่ได้ระดับ ดีมาก มี 3 มุมมอง คือ
- มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย ผลการประเมิน 4.64
- มุมมองด้านกระบวนการภายใน
ผลการประเมิน 4.82
- มุมมองด้านการเงิน
ผลการประเมิน 4.86
(2) มุมมองด้านการบริหารจัดการที่ได้ระดับ ดี มี 1 มุมมอง คือ มุมมองด้านบุคลากร
การเรียนรู้แลนวัตกรรม ผลการประเมิน 3.56
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4. คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า
(1) มาตรฐานที่ได้ระดับ ดีมาก มี 6 ด้าน คือ
- ด้านกายภาพ
ผลการประเมิน 5.00
- ด้านการเงิน
ผลการประเมิน 5.00
- ด้านการบริหารจัดการ
ผลการประเมิน 4.72
- ด้านการผลิตบัณฑิต
ผลการประเมิน 4.58
- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ผลการประเมิน 4.67
- ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมิน 5.00
(2) มาตรฐานที่ได้ระดับ ดี มี 2 ด้าน คือ
- ด้านวิชาการ
ผลการประเมิน 3.70
- ด้านการวิจัย
ผลการประเมิน 4.34
ข้อเสนอแนะภาพรวม
จุดแข็ง
1. สภามหาวิทยาลัย
2. ผู้บริหารที่มีศักยภาพ
3. การบริการวิชาการที่หลากหลายและเข้าถึงท้องถิ่น
4. งบประมาณวิจัยมีมาก
5. หลักสูตรตอบสนองต่อท้องถิ่น
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ให้สภามหาวิทยาลัยพบปะคณะ/ศูนย์ สานัก เพื่อถ่ายทอดนโยบายและรับทราบข้อปั หา
รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาในบางโอกาส
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารสู่บุคลากรรุ่นใหม่
3. ผลักดันให้การบริการวิชาการมีคุณภาพสูงขึ้น
4. ให้คณาจารย์รุ่นใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการทาวิจัยให้มากขึ้น
5. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องปริมาณนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในอนาคต
จุดที่ควรพัฒนา
1. ระเบียบการเงิน
2. เป้าหมายและตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์
3. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่ไม่มีภาระในการเรียนการสอน
4. ทัศนียภาพรอบองค์พระพุทธศรีทวาราวดีสิริราชภัฏ
5. ปรัช าและปณิธานของมหาวิทยาลัย/คณะ
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6. ภูมิสถาปัตย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. ระเบียบวินัยของนักศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. ตั้งคณะกรรมการปรับปรุง ทบทวนระเบียบการเงินให้เกิดความคล่องตัวตามสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เช่น การปรับปรุงแผนการใช้เงินในหมวดเดียวกัน ให้อยู่ในอานาจของคณบดีในวงเงินที่กาหนด
2. การตั้งค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละโครงการควรตั้งให้ตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์
3. การประกันคุณภาพของหน่วยงานที่ไม่มีภาระในการเรียนการสอน ควรพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของหน่วยงานนั้น
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของพระพุทธศรีทวาราวดีสิริราชภัฏ โดยสร้างอาคารเพื่อให้เกิดความสง่า
งามสมกับเป็นจุดศูนย์รวมทางจิตใจ
5. ปรับปรุงปรัช าและปณิธานของมหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/สถาบัน
6. พัฒนากายภาพของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบการจราจร ลานจอดรถ ทางเดินเชื่ อมระหว่าง
อาคารมีหลังคา ทางเท้า หอพักนักศึกษาและบุคลากร โรงอาหารไม่เพียงพอและไม่ถูกสุขลักษณะ ร้านอาหาร
มีให้เลือกน้อย ห้องน้าไม่สะอาดและไม่เพียงพอ น้าเสียบริเวณอาคาร (สัตตบงกช) ล
7. สร้างระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา เช่น การเดินบนถนน การใช้ลิฟต์ การใช้รถทั้ง ในและนอก
มหาวิทยาลัย ล
การวางแผนและการประเมิน
1. การเตรียมการวางแผนก่อนการประเมิน
หลังจากคณะกรรมการได้รับเชิ เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในแล้ว คณะกรรมการได้ศึกษา
รายงานการประเมิน ตนเองของมหาวิ ทยาลั ยมาล่ ว งหน้า และเพื่อ สร้า งความเข้ า ใจในรายละเอี ยดและ
จุดประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพ ประธานกรรมการจึงได้มีการประชุมกรรมการผู้ประเมินโดยได้ชี้แจง
แนวทางการประเมินและทาความเข้าใจถึงกระบวนการตรวจเยี่ยมและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ สกอ. ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ของ สกอ. ทุกประการ
2. การดาเนินการระหว่างการประเมิน
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในแจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการประเมินต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ คณะผู้ ประเมินรับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรมและผลการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย หลังจากนั้น คณะกรรมการได้ศึกษาข้อ มูลเพิ่มเติมจากเอกสารหลักฐาน ข้อมูลต่างๆ ในแต่ละ
องค์ประกอบ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารฉบับจริงที่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ได้เตรียมไว้แสดงต่อผู้ตรวจประเมิน
ตลอดจนสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ นักศึกษา ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ศิษย์เก่า นอกจากนั้น ผู้ตรวจประเมินยังได้เยี่ยมชมคณะ สานัก และสถาบันต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ ถูกต้องของ
ข้อมูลที่ได้รับ
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3. การดาเนินการหลังการประเมิน
คณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมิน วิเคราะห์สรุปผลการประเมิน และ
รายงานผลการประเมินด้วยวาจาให้ผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ เพื่อให้มหาวิทยาลัย คณะ
วิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าในมหาวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็ง แนวทางแก้ไขในจุดที่ควรปรับปรุง และจัดทารายงานสรุปผลการประเมินฉบับสมบูรณ์
ก่อนส่งรายงานการประเมินให้ สกอ. ต่อไป
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
คณะกรรมการได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อตรวจตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากรายงานการ
ประเมินตนเองและเอกสารจริงตามที่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เตรียมไว้ให้ตรวจสอบ และเยี่ยมชมสภาพจริงของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังนี้
ที่
1

2

3

4
5

กรรมการ

ตรวจองค์
สัมภาษณ์
ประกอบ
รศ.ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต
4, 5
- ตัวแทนสภามหาวิทยาลัย
อ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
- ตัวแทนรองอธิการบดี
- ตัวแทนคณบดี
- ตัวแทนผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
7, 8
- ประธานสภาคณาจารย์
อ.วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
- ตัวแทนอาจารย์ (ข้าราชการ)
- ตัวแทนอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข
2
- ผู้นาชุมชน
อ.รุจิราวดี ธรรมแสง
- ตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
- ตัวแทนสโมสร
ผศ.ดร.กิตติคม คาวีรตั น์
1, 9
- ตัวแทนศิษย์เก่า
อ.วาสนา เนียมแสวง
- เจ้าหน้าที่
ผศ.สุมาลี งามสมบัติ
3, 6, 10 - ผู้ใช้บัณฑิต
อ.ผ่องใส สินธุสกุล
- ตัวแทนนักศึกษา ป.ตรี

ตรวจเยี่ยม
- คณะมนุษยศาสตร์
- สานักส่งเสริมวิชาการ

- พยาบาลศาสตร์
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะครุศาสตร์
- สานักวิทยบริการฯ
- วิทยาการจัดการ
- สานักงานอธิการบดี
- คณะวิทยาศาสตร์
- สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

หลังจากได้แบ่งกลุ่มตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อ
วิพากษ์ และสังเคราะห์รายงานผลการประเมิน ตลอดจนเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา และแนวทาง
การพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ และข้อเสนอแนะภาพรวมของมหาวิทยาลัย
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สรุปผลการตรวจประเมิน
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตารางที่ ป1 : ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ (ป.1)

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1
ตัวบ่งชี้ 16.1 สมศ.
ตัวบ่งชี้ 16.2 สมศ.
ตัวบ่งชี้ 17 สมศ.
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2

8 ข้อ
3 ข้อ
ค่าเฉลี่ย
3.00
4 ข้อ
5 ข้อ
ร้อยละ 15

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3

ร้อยละ 18

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.5
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.6
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.7
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.8
ตัวบ่งชี้ 1 สมศ.

5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
ร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้ 2 สมศ.
ตัวบ่งชี้ 3 สมศ.

ค่าเฉลี่ย
4.00
ร้อยละ 15

ตัวบ่งชี้ 4 สมศ.

ร้อยละ 15

ตัวบ่งชี้ 14 สมศ.

ระดับ 3

คะแนนของคณะกรรมการ
ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
ตัวตั้ง
=บรรลุ
ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน) =ไม่บรรลุ
ตัวหาร

8 ข้อ

5 ข้อ
3487
4.51

773

5 ข้อ

5 ข้อ
95.5
100
23.29*5/30

410
46
100
11.21*5/60

410

7 ข้อ

7 ข้อ

7 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ
1,322
100 94.36*5/100

1,401
4071.85
4.41
4.41

924
21
100
34.43*5/25

61
0.5
100
25*5/50

2
1154.50
2.82*5/6
2.82

410

คะแนน
ประเมิน
5
5
4.51
5
5
3.88
0.94
5
5
5
5
5
4.72
4.41
5
2.50
2.35
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่
ตัวบ่งชีท้ ี่
ตัวบ่งชีท้ ี่
ตัวบ่งชีท้ ี่
ตัวบ่งชีท้ ี่

3.1
3.2
4.1
4.2
4.3

ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 สมศ.

6 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
5 ข้อ
ค่าเฉลี่ย
4.50

ค่าเฉลี่ย
4.50

ตัวบ่งชี้ 6 สมศ.

ร้อยละ 10

ตัวบ่งชี้ 7 สมศ.

ร้อยละ 5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2
ตัวบ่งชี้ 8 สมศ.

5 ข้อ
5 ข้อ
ร้อยละ 15

ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 สมศ.
ตัวบ่งชีท้ ี่ 18.1 สมศ.
ตัวบ่งชีท้ ี่ 18.2 สมศ.
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1
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เป้าหมาย

4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ

คะแนนของคณะกรรมการ
ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
ตัวตั้ง
=บรรลุ
ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน) =ไม่บรรลุ
ตัวหาร

7 ข้อ

6 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ
ครุ
4.72
มนุษย์
5.00
วิทยาการ
5.00
วิทยาศาสตร์
5.00

พยาบาล
3.90
รวม
23.62/5
=4.72
ครุ
2.11
มนุษย์
5.00
วิทยาการ
4.85
วิทยาศาสตร์
5.00

พยาบาล
5.00
รวม
21.96/5
= 4.39
97
100
23.66*5/20

410
15.75
100
3.84*5/10

410

5 ข้อ

5 ข้อ
42
100
56.76*5/30

74

5 ข้อ

3 ข้อ

3 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน
ประเมิน
5
5
5
5

4.72

4.39

5
1.92
5
5
5
5
4
4
5

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชีท้ ี่ 10 สมศ.
ตัวบ่งชีท้ ี่ 11 สมศ.
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.2
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.3
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4
ตัวบ่งชีท้ ี่ 12 สมศ.
ตัวบ่งชีท้ ี่ 13 สมศ.
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8.1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9.1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 15 สมศ.

4 ข้อ
4 ข้อ
7 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
3 คะแนน
3 คะแนน
7 ข้อ
6 ข้อ
4.50
คะแนน
5 ข้อ
3 ด้าน

ตัวบ่งชีท้ ี่ 10.1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 10.2

คะแนนของคณะกรรมการ
ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
ตัวตั้ง
=บรรลุ
ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน) =ไม่บรรลุ
ตัวหาร

5 ข้อ

5 ข้อ

7 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

4.23

4.17

7 ข้อ

8 ข้อ

4.72
5 ข้อ
3 ด้าน




คะแนน
ประเมิน
5
5
5
5
5
5
4.23
4.17
5
4
4.72
5
5
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ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.)
ตัวบ่งชี้ด้าน ตัวบ่งชี้ด้าน ตัวบ่งชี้ด้าน
องค์ประกอบ
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
5.00
4.84
แผนการดาเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
5.00
4.00
3.27
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
5.00
4. การวิจัย
4.72
5.00
3.77
5. การบริการวิชาการแก่สังคม
5.00
4.50
6. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
5.00
7. การบริหารและการจัดการ
5.00
4.20
8. การเงินและงบประมาณ
5.00
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
4.00
รวม
3.64
4.94
4.31
ผลการประเมิน
ดี
ดีมาก
ดี

รวม

ผลการ
ประเมิน

4.88

ดีมาก

4.14
5.00
4.34
4.67
5.00
4.73
5.00
4.00
4.52

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ด้าน ตัวบ่งชี้ด้าน
รวม
กระบวนการ ผลผลิต

ผลการ
ประเมิน

ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ. + สมศ.)
มาตรฐาน
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคม ฐานความรู้ฯ
รวม
ผลการประเมิน
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ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนาเข้า
-

-

4.33

4.33

ดี

-

4.86

4.2

4.71

ดีมาก

3.64

5.00

4.49

4.54

ดีมาก

-

5.00

3.77

4.26

ดี

3.64
ดี

4.94
ดีมาก

4.31
ดี

4.52

ดีมาก

ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ. + สมศ.)
ตัวบ่งชี้ด้าน ตัวบ่งชี้ด้าน ตัวบ่งชี้ด้าน
มุมมองด้านการบริหารจัดการ
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-

5.00

4.40

4.64

ดีมาก

2. ด้านกระบวนการภายใน
3. ด้านการเงิน
4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม
รวม
ผลการประเมิน

5.00
4.72
2.41
3.64
ดี

4.89
5.00
5.00
4.94
ดีมาก

4.70
3.42
4.31
ดี

4.82
4.86
3.56
4.52

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

รวม

ผลการ
ประเมิน

5.00
3.70
5.00
4.72

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.58
4.34

ดีมาก
ดี

4.67

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.52

ดีมาก

ตาราง ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (สกอ. + สมศ.)
ตัวบ่งชี้ด้าน ตัวบ่งชี้ด้าน ตัวบ่งชี้ด้าน
มุมมองด้านการบริหารจัดการ
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
5.00
(2) ด้านวิชาการ
2.41
5.00
2.35
(3) ด้านการเงิน
5.00
(4) ด้านการบริหารจัดการ
4.83
4.58
2. มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
5.00
4.33
(2) ด้านการวิจัย
4.72
5.00
3.77
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
5.00
4.50
สังคม
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและ
5.00
5.00
วัฒนธรรม
รวม
3.64
4.94
4.31
ผลการประเมิน
ดี
ดีมาก
ดี
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ที่มาจากการมีส่วนร่วม ปรั บ ปรุ ง ตั ว ชี้ วั ด ยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ะท้ อ น
ของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และมีการทบทวน ความส าเร็ จ ของแผนและถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ของ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยสู่คณะ/อาจารย์
จุดที่ควรพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 16 และ 17 (สมศ.)

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
มีกระบวนการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนการทา
ผลงานทางวิชาการที่เข้มแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. การสารวจภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

แนวทางพัฒนา
พัฒนากระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในตัวบ่งชี้ที่ 16
และ 17 (สมศ.)

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ปรับกระบวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการให้เร็ว
ขึ้น

แนวทางพัฒนา
1. การจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิตและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยต้องมีความ
ร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา
และคณะ เพื่อให้ได้จานวนผู้ตอบแบบสารวจตาม
เป้าหมาย และมีการติดตามบัณฑิตที่ไม่มีงานทาใน
ช่วงเวลาที่มีการเก็บข้อมูล
2. ผลงานตีพิมพ์ระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริ า 2. กาหนดมาตรการให้นักศึกษาระดับปริ าเอกต้อง
เอกมีค่าน้าหนักน้อย (0.25)
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีระดับคะแนน
ไม่ต่ากว่า 0.5 เป็นอย่างน้อย รวมถึงสนับสนุนทุน
ในการนาเสนอผลงานหรือตีพิมพ์วารสารที่มีค่า
น้าหนักสูง เช่น ตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป
3. จานวนอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ า
3. เพิ่มตัวชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติราชการของ
เอก และจานวนผู้มีตาแหน่งทางวิชาการมีจานวน
คณบดี ในประเด็นอาจารย์ที่มีวุฒิปริ าเอก และ
น้อย ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยมีกระบวนการส่งเสริม
ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ดี
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
1. มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทุกด้าน
ตามกรอบมาตรฐาน TQF
2. มีเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
ผ่านวารสารช่อเฟื่องฟ้าและเว็บไซต์ของทุก
หน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละโครงการ
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนในการวิจัยอยู่ใน
ระดับดีมาก

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ก าหนดโครงการ/กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้
ชัดเจนตรงตามประเด็นยุทธศาสตร์
2. เพิ่มคอลั มน์ ที่ให้ ความรู้ ด้านวิช าการ วิช าชีพกั บ
ศิษย์เก่าในวารสารช่อเฟื่องฟ้า และเว็บไซต์

แนวทางพัฒนา
พัฒนาตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการให้ชี้ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์รุ่นใหม่เสนอขอรับ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มมากยิ่งขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1. ขอบเขต/ภาระหน้ า ที่ ข องสถาบั น วิ จั ย (Job 1. วิเ คราะห์ ข อบเขต/ภาระหน้ าที่ ข องสถาบัน วิ จั ย
Description) ด้านงานวิจัย
และพั ฒ นาให้ ชั ด เจน สมบู ร ณ์ ไม่ ซ้ าซ้ อ นกั บ
2. ตารา/หนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
หน่วยงานอื่น โดยวิเคราะห์ให้ครอบคลุมขอบเขต/
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีคณะที่มี
ภาระหน้าที่ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และ
คะแนนต่า
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพิ่ ม ตั ว ชี้ วั ด ในค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ
คณบดี ในประเด็นตารา/หนังสือ รวมไปถึงการขอ
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไว้ ใ นค ารั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการระหว่า งคณะกั บมหาวิท ยาลั ยให้ ชัดเจน
เพื่อพิจารณาถึงการพัฒนาการในแต่ละปี
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ขอบเขต/ภาระหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 1. วิเคราะห์ขอบเขต/ภาระหน้าที่ของสถาบันวิจัยและ
(Job Description) ด้านการบริการวิชาการ
พัฒนาให้ชัดเจน สมบูรณ์ ไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงาน
2. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
อื่น โดยวิเคราะห์ให้ครอบคลุมขอบเขต/
(ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย)
ภาระหน้าที่ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ปรับแผนของมหาวิทยาลัยโดยนากิจกรรมการชี้นา
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม เช่น ระเบียบ
วินัย ฯลฯ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย บรรจุไว้ในแผนให้ชัดเจน และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในประเด็น
ดังกล่าว
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. มีหอศิลปะและวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต
1.
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
2. มีทรัพยากรด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่
2.
หลากหลาย น่าสนใจ และสะท้อนถึงเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. อาคารสถานที่ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. การตั้งค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละโครงการ
3. การปรับปรุงการดาเนินงานของโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
บริหารจัดการหอศิลปะและวัฒนธรรมให้สามารถ
เปิดดาเนินการได้ตามปกติ
จัดสถานที่แสดงทรัพยากรด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เหมาะสม สะดวกต่อการเยี่ยมชม มี
กระบวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

แนวทางพัฒนา
1. ทาแผนพัฒนาเพื่อกาหนดอาคารสถานที่ในการจัด
แสดงศิลปวัฒนธรรมให้เหมาะสม
2. พัฒนาตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการให้ชี้
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
3. การนาผลการประเมินไปปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานทุกโครงการให้ดาเนินการอย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. การด าเนิ น งานของสภาและที ม บริ ห ารระดั บ 1. ให้สภามหาวิทยาลัยพบปะคณะ/ศู นย์ สานัก เพื่อ
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานที่สอดคล้องกัน และ
ถ่ายทอดนโยบายและรับทราบข้อปั หา รวมทั้ง
มีประสิทธิภาพ
การเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาในบางโอกาส
2. มีกระบวนการจัดการความรู้ (KM) และดาเนินงาน 2. จัดการความรู้ด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ครบตามพันธกิจ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมสามารถนาไปสู่การเป็นแนว
ทั้ ง 4 ด้ า น รวมถึ ง ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
ปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยและมีการนามาใช้ให้
การศึกษา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม
เกิดประโยชน์ได้
ตามบริบ ทของมหาวิ ทยาลั ย และจั ดที ม งานเพื่ อ
ดาเนินการจัดการความรู้ให้กับคณะ สานัก ที่มีการ
ดาเนินงานด้านนี้ที่ยังไม่เข้มแข็ง
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
มีการจัดทารายงานต้นทุนผลผลิตเพื่อแสดงค่าใช้จ่าย
ต่อผลผลิตและหน่วยตรวจสอบภายใน มีการจัดทา
รายงานผลการวิเคราะห์ง บการเงินเพื่อแสดงข้อมูล
ทางการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้บริหารในการ
วิ เ คราะห์ ว างแผน และตั ด สิ น ใจในการจั ด สรร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าและเหมาะสม

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ในแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น เพื่ อ ให้
สามารถประเมินผลความสาเร็จของกลยุทธ์ทางการเงิน
ได้ และตั้งคณะกรรมการปรับปรุง ทบทวนระเบียบ
การเงินให้เกิดความคล่องตัวตามสถานการณ์ในปัจจุบัน
เช่น การปรับปรุงแผนการใช้เงินในหมวดเดียวกัน ให้
อยู่ในอานาจของคณบดีในวงเงินที่กาหนด

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มี ใช้ระบบสารสนเทศช่ว ยในการดาเนินงานด้านเก็ บ
ประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือในการดาเนินงาน หลักฐานและตัวบ่งชี้เพื่อลดภาระงาน และรองรับการ
จากทุกภาคส่วน
ประเมินรอบต่อไป และพัฒนาตัวชี้วัดตาม
พันธกิจในการประกันคุณ ภาพของหน่ว ยงานที่ไม่ มี
ภาระการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตาม เพิ่มจานวนกิจกรรมให้มากขึ้น
นโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดี ผ่านนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี
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ภาพรวมมหาวิทยาลัย
จุดแข็ง
1. สภามหาวิทยาลัย

1.

2. ผู้บริหารที่มีศักยภาพ

2.

3. การบริการวิชาการที่หลากหลายและเข้าถึงท้องถิ่น 3.
4. งบประมาณวิจัยมีมาก
4.
5. หลักสูตรตอบสนองต่อท้องถิ่น

5.

จุดที่ควรพัฒนา
1. ระเบียบการเงิน

1.

2. เป้าหมายและตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์

2.

3. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงานที่ไม่มีภาระในการเรียนการสอน

3.

4. ทัศนียภาพรอบองค์พระพุทธศรีทวาราวดีสิริราชภัฏ 4.

5. ปรัช าและปณิธานของมหาวิทยาลัย/คณะ
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5.

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ให้สภามหาวิทยาลัยพบปะคณะ/ศูนย์ สานัก เพื่อ
ถ่ายทอดนโยบายและรับทราบข้อปั หา รวมทั้ง
การเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาในบางโอกาส
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารสู่บุคลากรรุ่น
ใหม่
ผลักดันให้การบริการวิชาการมีคุณภาพสูงขึ้น
ให้คณาจารย์รุ่นใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการทาวิจัยให้
มากขึ้น
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องปริมาณ
นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในอนาคต
แนวทางพัฒนา
ตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง ทบทวนระเบี ย บ
การเงินให้เกิดความคล่องตัว ตามสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เช่น การปรับปรุงแผนการใช้เงินในหมวด
เดี ย วกั น ให้ อ ยู่ ใ นอ านาจของคณบดี ใ นวงเงิ น ที่
กาหนด
การตั้งค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละโครงการ
ควรตั้งให้ตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์
การประกันคุณภาพของหน่วยงานที่ไม่มีภาระใน
การเรียนการสอน ควรพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ให้
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของหน่วยงานนั้น
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ข องพระพุ ท ธศรี ท วาราวดี สิ ริ
ราชภัฏ โดยสร้างอาคารเพื่อให้เกิดความสง่างาม
สมกับเป็นจุดศูนย์รวมทางจิตใจ
ปรับปรุงปรัช าและปณิธ านของมหาวิทยาลั ย/
คณะ/สานัก/สถาบัน

จุดที่ควรพัฒนา
6. ภูมิสถาปัตย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

7. ระเบียบวินัยของนักศึกษา

แนวทางพัฒนา
6. พั ฒ นากายภาพของมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น ระบบ
การจราจร ลานจอดรถ ทางเดิ น เชื่ อ มระหว่ า ง
อาคารมี ห ลั ง คา ทางเท้ า หอพั ก นั ก ศึ ก ษาและ
บุ ค ลากร โรงอาหารไม่ เ พี ย งพอและไม่ ถู ก
สุขลักษณะ ร้านอาหารมีให้เลือกน้อย ห้องน้าไม่
สะอาดและไม่ เ พี ย งพอ น้ าเสี ย บริ เ วณอาคาร
(สัตตบงกช) ล
7. สร้างระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา เช่น การเดินบน
ถนน การใช้ ลิ ฟ ต์ การใช้ ร ถทั้ ง ในและนอก
มหาวิทยาลัย ล
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ภาคผนวก

สรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์
ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการสานัก
จุดเด่น
1. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการในสภามหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดย
เป็นคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ 4 ด้าน รวมไปถึงงานด้านการบริหารงานบุคคล
3. สภามหาวิทยาลัยมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เข้มแข็ง
ประเด็นเสนอแนะ
1. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับคณาจารย์และนักศึกษา
2. การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา
3. การเบิกจ่ายมีกระบวนการมากทาให้เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการ
4. การเปิดภาคเรียนไม่พร้อมกันส่งผลให้ปฏิทินการปฏิบัติงานในระดับมหาวิทยาลัยและคณะชนกัน
5. ควรมีการจัดกลุ่ม community practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
6. การบูรณาการระหว่างหลักสูตรในศตวรรษที่ 21
7. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
8. การปรับวุฒิให้กับบุคลากรสายสนับสนุนหลังจากจบการศึกษา
9. เปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนทาวิจัยนอกเหนือจาก R to R
10. การมอบอานาจในการบริหารจัดการด้านการเงิน
11. จัดทา Job Description ในทุกหน่วยงาน
12. การรับนักศึกษาในอนาคต
แนวทางการพัฒนา
1. ควรจัดให้สภามหาวิทยาลัยได้พบปะกับคณาจารย์และนักศึกษาอย่างน้อยปีละครั้ง
2. วิเคราะห์ศักยภาพความเพียงพอด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร การวางแผน วิเคราะห์ Input
Process Output
3. ปรับระบบการเบิกจ่ายทางการเงินของมหาวิทยาลัยโดยเงินงบประมาณแผ่นดินให้ดาเนินการ
ตามปกติ ส าหรั บ งบรายได้ เ พื่ อ ความคล่ อ งตั ว ควรมอบหมายให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย บริ ห ารจั ด การ ส่ ว น
งบประมาณแผ่นดินดาเนินการตามปกติ
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4. มหาวิทยาลัยควรจัดทาปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เป็นกิจกรรมรวมทั้งปีขึ้นหน้า Web
5. ส่งเสริมให้เกิดการกากับและติดตามการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละ
หน่วยงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดเด่นของแต่ละหน่วยงานเพื่อนามาประยุกต์ใช้
6. ควรจัดส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่างหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกัน
7. จั ดทาแผนในการพัฒ นาบุ คลากรทุก ระดับให้ ชั ดเจน เสนอคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่ อ
ร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์ SWOT เพื่อนามาจัดทาแผนพัฒนา พร้อมกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
ให้ชัดเจน
8. ควรปรับข้อบังคับสาหรับการปรับวุฒิการศึกษาให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาไปศึกษาต่อ
9. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนทาวิจัยได้อย่างหลากหลายตามที่ตนเองสนใจ
10. ควรปรับระเบียบอานาจการจ่ายเงิน โดยมอบอานาจให้คณบดี/ผู้อานวยการสานัก บริหารจัดการ
ในวงเงินที่เพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 แสนบาท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจมีการตั้งอนุกรรมการในการ
ปรับระเบียบดังกล่าวให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
11. ควรจัดทา Job Description ในทุกหน่วยงานเพื่อกาหนดขอบเขตและภาระหน้าที่ให้ชัด เจน และ
ช่วยให้ไม่เกิดความซ้าซ้อนระหว่างหน่วยงาน
12. ควรเตรียมการบริหารความเสี่ยงสาหรับการรับนักศึกษาในอนาคตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก พร้อมวิเคราะห์จุดคุ้มทุนควบคู่กับการประกันคุณภาพบัณฑิต
ฝากข่าวมหาวิทยาลัย
1. ควรสร้างอาคารจอดรถ เนื่องจากลานจอดรถไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา
2. ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารควรมีหลังคาเพื่อกันแดดและกันฝน
ประธานสภาคณาจารย์
ปัญหา
1. การบริหารงาน (ความไม่เป็นธรรม เห็นแก่พวกพ้อง)
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. อาคารสถานที่ไม่พร้อมใช้งาน
4. การไม่มีส่วนร่วมของบุคลากร
ปัญหาเร่งด่วน
1. การไม่มีส่วนร่วมของบุคลากร
2. อาคารสถานที่ไม่พร้อมใช้งาน
3. การบริหารงาน (ความไม่เป็นธรรม เห็นแก่พวกพ้อง)
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ตัวแทนอาจารย์
ปัญหา
1. ความใฝ่เรียนรู้-ใฝ่รู้ ความใส่ใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษาลดลง
2. ภาระงานสอนมาก
3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการได้น้อยเมื่อเทียบกับที่อื่น
4. การบริการของพนักงานสายสนับสนุนไม่มี Service Mind
5. การจราจรในมหาวิทยาลัยไม่ค่อยปลอดภัย สิ่งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น ที่จอดรถ
ห้องน้า ระบบสาธารณูปโภค เช่น น้าประปาไม่ไหล
6. การบริหารจัดการด้านการซ่อมบารุงรักษาไม่ทันเวลา
การแก้ไข
1. ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย นาสื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ Social Media
2. จากัดการรับนักศึกษา เพิ่มจานวนอาจารย์และพนักงานสายสนับสนุน
3. เพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการ
4. อบรมและพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านการให้บริการ
5. สร้างทางเดินเท้า ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค
6. จัดระบบการบริหารจัดการด้านการซ่อมบารุงรักษา
ปัญหาเร่งด่วน
1. การบริการของพนักงานสายสนับสนุนไม่มี Service Mind
2. การจราจรในมหาวิทยาลัยไม่ค่อยปลอดภัย สิ่งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น ที่จอดรถ
ห้องน้า ระบบสาธารณูปโภค เช่น น้าประปาไม่ไหล
3. การบริหารจัดการด้านการซ่อมบารุงรักษาไม่ทันเวลา
ศิษย์เก่า/เจ้าหน้าที่
ประเด็นปัญหาเร่งด่วน
1. ภาระงานมาก เจ้าหน้าที่น้อย
2. ลานจอดรถ (รถยนต์) มีไม่เพียงพอ และควรเป็นลานจอดรถที่มีหลังคา
3. โรงอาหารคับแคบไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา, รวมถึงดูแลความสะอาด
4. ความสะอาดของสถานที่นั่งพักผ่อนของนักศึกษาและห้องน้า
5. ห้องเรียนนักศึกษาไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
6. การประชาสัมพันธ์ของผู้ที่ติดต่องานได้รับทราบชั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
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ประเด็นไม่เร่งด่วน
1. สร้างจิตสานึกด้านการจราจรให้กับนักศึกษา เช่น ปัจจุบันขับรถเร็วในมหาวิทยาลัย เดินบนถนน
โดยไม่คานึงถึงความปลอดภัย
2. ความเท่าเทียมกันของสายวิชาการและสายสนับสนุน เช่น การไปศึกษาดูงาน ถ้าเป็นสายวิชาการ
ขอจะได้ไป ส่วนสายสนับสนุนต้องรอก่อน
3. การแต่งกายผ้าไทยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยควรกาหนดสัปดาห์ละ 1 วัน
ผู้ใช้บัณฑิต
ความพึงพอใจด้านคุณภาพบัณฑิต
1. ยอมรับฟังคาสอนจากพี่ ๆ
2. ขวนขวายในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ไม่ต้องสอนงานมาก
3. รักษาเวลา
ปัญหาที่พบ
1. ใช้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้
2. ไม่มีวินัยและขาดความรับผิดชอบ
3. นักศึกษาพยาบาลมีเวลาในการฝึกน้อยเนื่องจากตามหลักสูตรให้นักศึกษาออกฝึกในชั้นปีที่ 3
4. ขาดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์เอกสารและนาเสนองานต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Word
โปรแกรม Excel และ Power point
5. มีพฤติกรรมติด Social Network
6. ขาดทักษะการใช้ภาษาไทย
สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
1. สอดแทรกภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาของทุกชั้นปี
2. สอนหรือสอดแทรกเรื่องการมีวินัย และความรับผิดชอบในแต่ละรายวิชา
3. เสริมทักษะการใช้ภาษาไทย
4. พยาบาลต้องการให้เสริมความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย
5. อาจารย์พยาบาลต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. หลักสูตรพยาบาลควรจัดให้เรียนหรือมีรายวิชาภาษาอังกฤษติดต่อกันทุกเทอมของทุกชั้นปีเพื่อ
รองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
7. หลักสูตรพยาบาลควรให้มีการออกฝึกให้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอถึงชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4
8. สอนทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพิมพ์เอกสารและการนาเสนอต่าง ๆ
9. ปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์สาหรับนักศึกษาพยาบาล
10. ปลูกฝังเรื่องจิตในการให้บริการ ทั้งนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาคณะอื่น ๆ
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นักศึกษา
ปัญหาในมหาวิทยาลัย
1. อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนไม่พร้อมใช้งาน เช่น เครื่องฉาย โปรเจคเตอร์ ไมค์ ลาโพง และ
การยืมต้องไปยืมจากคณะของตัวเองถึงแม้ว่าจะไปเรียนที่ตึกไหนก็ตาม
2. ห้องเรียนไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา
3. คอมพิวเตอร์ไม่เพียงกับจานวนนักศึกษา
4. โรงอาหารไม่เพียงพอเนื่องจากนักศึกษามีจานวนมาก
5. ห้องน้าตามอาคารเรียนน้าไม่ไหล และไม่สะอาด ชักโครกใช้ไม่ได้ นักศึกษาต้องเดินไปใช้ที่ A7
6. สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เอื้ออานวย คณะไม่มีห้องประชุมใหญ่ ๆ สาหรับจัดกิจกรรมต้องไปขอ
ใช้จากหน่วยงานหรือคณะอื่น ๆ ทาให้กระทบต่อวันและเวลาในการจัดกิจกรรมต้องเลื่อน ๆ หลายครั้ง
7. สถานที่พักผ่อน ที่อ่านหนังสือภายนอกอาคารไม่เพียงพอ
8. สระมรกตไม่มีการพัฒนาให้เหมือนของเดิมที่มีน้าและดูสดชื่น ปัจจุบันเป็นเหมือนป่า
9. ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหลัง ทาให้ต้องเดินไกล
10. หอพักไม่ค่อยแน่นหนา มีน้ารั่ว ฝ้ารั่ว ระบบไฟฟ้าไม่ดี สัญญาณเตือนภัยร้องตลอดเวลา
11. ไฟทางเดินตอนกลางคืนไม่สว่าง
12. เวลาจัดกิจกรรมขออนุญาต รปภ.เอามารถเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัยไม่ได้ ต้องขนของหนัก ๆ
ระยะทางไกล
สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดให้เร่งด่วน
1. จัดอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งาน เช่น เครื่องฉาย โปรเจคเตอร์ ไมค์ ลาโพง
2. จัดหาโรงอาหารให้เพียงพอกับจานวนนักศึกษา หรือให้มีร้านค้าอื่น ๆ หรือมีซุ้มอาหารเข้ามาขาย
3. ให้มีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย
ความภูมิใจ
1. มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คาปรึกษาได้ทุกเรื่อง
2. อาจารย์ช่วยหาทุนการศึกษาให้สาหรับนักศึกษาที่เรียนดี กิจกรรมดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. มีเพื่อน มีเครือข่าย มีมิตรภาพ
4. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเข้มข้นส่งผลให้ผู้ที่เรียนจบแล้วสามารถสอบบรรจุได้เป็นจานวนมาก
5. อาจารย์ผู้สอนเข้าถึงนักศึกษา สามารถตอบคาถามของนักศึกษาได้ทั้งในเรื่ องเรียนและเรื่องที่ไม่
เกี่ยวกับเรื่องเรียน
6. บุคลากรในมหาวิทยาลัย (พี่ๆ ) ดี
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ตัวแทนระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความเห็น และข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ มี ชื่ อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ์ ดี ขึ้ น กว่ า แต่ ก่ อ น แต่ ข อให้
มหาวิทยาลัยสร้างการยอมรับให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน
2. ควรกลั่นกรองผู้สอนให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถให้ความรู้แก่นักศึกษาได้อย่างเต็มที่
3. ผู้สอนควรมีเทคนิคให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากภายนอกได้ มากกว่าเรียนรู้เฉพาะในหนังสือ
4. ควรเพิ่มเติมการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนของอาจารย์ และในการเรียนของนักศึกษา เนื่องจาก
ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสาคัญในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
5. ควรมีทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในบทบาทของผู้ใช้บัณฑิต ฝากข้อเสนอแนะ ดังนี้
พบว่า นักศึกษาฝึกงาน และบัณฑิตที่จบไปทางาน ไม่รู้จักระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ ปี 2526 เรื่อง หนังสือภายนอก ภายใน ประทับตรา และอื่นๆ ดังนั้น ควร เสนอเป็นนโยบายให้
นักศึกษาเรียนรู้ก่อนออกสังคม
ตัวแทนสโมสรนักศึกษา
1. ควรมีพื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนทากิจกรรม ปรับปรุงโรงอาหาร ห้องน้า หอพัก ที่จอดรถ ให้
สะอาด และเพียงพอ ควรเปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใช้ทากิจกรรมช่วงกลางคืน , มีแสงสว่างในจุด
ต่างๆเพียงพอ
2. ควรมีระบบการจัดการน้า ไฟ ที่ดี ให้พร้อมใช้
3. การรับนักศึกษา ควรมีการคัดกรองนักศึกษา เพื่อไม่ให้นักศึกษาทีไม่พร้อมเรียน ออกระหว่าง
เรียน
4. อุปกรณ์ในห้องเรียนไม่พร้อมใช้ เช่น ไมโครโฟน โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง และอุปการณ์การ
เรีย น เช่น เครื่องคอมพิว เตอร์ อุปกรณ์ในห้ องปฏิบัติการ รวมถึงเก้าอี้ ในห้ องเรียนไม่เพียงพอต่อจานวน
นักศึกษาที่มีจานวนต่อหมู่เรียนมาก
5. ควรมีมาตรการเพิ่มแรงจูงใจในการเข้าเรียน เช่นมีการเช็คชื่อ เพิ่มคะแนนจิตพิสัย
6. ควรปรับปรุงระบบ กยศ. ให้ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน มีขั้นตอนที่มีเอกสารมาก และใช้เอกสารทุกปี
ให้รัดกุมและกระชับขึ้น ลดการใช้เอกสารน้อยลง
7. ศูนย์ภาษา ควรมีการประชาสัมพันธ์ มีการแสดงขั้นตอนการติดต่อ ที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ เพื่อ
ไม่ให้นักศึกษาเสียผลประโยชน์ในการเรียน
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ ( สกอ. 1 ตัวบ่งชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์(สมศ.)
4.51 4.89 4.68 4.71 4.19
17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.)
5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
เฉลี่ย (สกอ.)
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.)
4.88 4.72 4.67 4.93 4.80
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้)
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
3.88 4.94 5.00 2.03 4.98
2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
0.94 0.75 1.81 0.52 1.37
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
5.00 3.00 4.00 5.00 5.00
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
5.00 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.)
4.72 4.65 4.53 4.94 4.81
2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(สมศ.) 4.41 4.61 4.53 4.53 4.19
3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.)
5.00 5.00 5.00 1.43 2.73
4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.)
2.50 14 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.)
2.35 2.48 2.59 2.00 2.58
เฉลี่ย (สกอ.)
4.35 4.10 4.40 3.94 4.48
เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.)
4.14 4.13 4.31 3.68 4.15

สถาบันวิจัยฯ

สานักงานอธิการฯ

วิทยบริการ

ส่งเสริมวิชาการฯ

สานักศิลปะฯ

พยาบาลศาสตร์

วิทยาการจัดการ

มนุษยศาสตร์

ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ตัวบ่งชี้

มหาวิทยาลัย

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ สานัก สถาบัน ประจาปีการศึกษา 2556

สมศ. 2 ตัวบ่งชี้)
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
4.00 - 5.00 - 4.51 3.00

-

3.00

-

-

-

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
4.00 5.00 4.38 5.00 5.00 5.00
5.00
2.30
1.44

-

5.00
-

-

-

-

5.00

-

5.00

-

5.00

-

5.00

-

5.00

-

-

-

5.00

-

5.00

-

-

-

4.00

-

-

-

5.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.00

-

5.00

-

-

5.00

-

5.00

-

2.33
3.96
3.76
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พยาบาลศาสตร์

สานักศิลปะฯ

ส่งเสริมวิชาการฯ

วิทยบริการ

สานักงานอธิการฯ

สถาบันวิจัยฯ

5.00

-

5.00
5.00

-

-

-

5.00
5.00

-

5.00

-

-

-

5.00

-

5.00

-

-

-

-

5.00

5.00

-

-

-

-

5.00

3.90

-

-

-

-

4.82

5.00

-

-

-

-

5.00

4.31
5.00
4.63

-

-

-

-

5.00
2.71
4.94

4.70

-

-

-

-

4.59

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

-

-

-

-

5.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

-

-

-

-

5.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

-

-

-

-

5.00

5.00 2.00 5.00 3.00 3.00 4.00

-

-

-

-

4.00

4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00

-

-

-

-

5.00

4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

-

-

-

-

5.00
5.00

4.67 4.50 4.83 4.67 4.33 4.83

-

-

-

-

4.83

วิทยาการจัดการ

-

มนุษยศาสตร์

-

ครุศาสตร์

-

วิทยาศาสตร์

5.00

มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้)
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการ
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
ด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00
เฉลี่ย (สกอ.)
5.00 5.00 4.50 5.00 5.00
เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.)
5.00 5.00 4.50 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้)
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
5.00 5.00 4.00 5.00 5.00
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
4.72 5.00 4.72 5.00 5.00
5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (สมศ.)
4.39 5.00 2.10 5.00 4.85
6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
(สมศ.)
5.00 4.66 4.22 5.00 3.73
7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 1.92 0.52 3.62 2.06 2.24
เฉลี่ย (สกอ.)
4.91 5.00 4.57 5.00 5.00
เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.)
4.34 4.20 3.94 4.51 4.30
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้)
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.)
9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.)
18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 1 (สมศ.)
18.2 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 2 (สมศ.)
เฉลี่ย (สกอ.)
เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.)
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วิทยบริการ

สานักงานอธิการฯ

สถาบันวิจัยฯ

5.00 3.00

-

-

-

-

4.00 4.00

-

-

-

-

5.00 4.00

-

-

-

-

5.00 3.00

-

-

-

-

4.67 3.67

-

-

-

-

4.00

-

-

-

-

-

3.00

-

-

5.00

สานักศิลปะฯ

ส่งเสริมวิชาการฯ

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้)
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.)
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
11 การพัฒนาสุนทรียภาพ ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.)
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
เฉลี่ย (สกอ.)
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.)
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้)
7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน
5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
5.00 3.00 5.00 4.00 4.00
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
5.00 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
(สมศ.)
4.23 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน(สมศ.)
4.17 4.28 4.32 4.22 4.40
เฉลี่ย (สกอ.)
5.00 4.00 5.00 4.67 4.67
เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.)
4.73 4.07 4.83 4.56 4.60
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้)

พยาบาลศาสตร์

วิทยาการจัดการ

มนุษยศาสตร์

ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้

4.00 5.00

- 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00
-

-

-

-

-

-

4.13

-

-

-

-

-

4.00 5.00 3.50 5.00 5.00 5.00
4.03 5.00 3.50 5.00 5.00 5.00

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 เฉลี่ย (สกอ.)
5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.)
5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้)
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00
เฉลี่ย (สกอ.)
4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00
เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.)
4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00
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ส่งเสริมวิชาการฯ

วิทยบริการ

สานักงานอธิการฯ

สถาบันวิจัยฯ

-

-

-

5.00

-

5.00 5.00 5.00

-

-

5.00

-

5.00 5.00 5.00

-

-

-

5.00

-

พยาบาลศาสตร์

5.00 5.00 5.00

วิทยาการจัดการ

สานักศิลปะฯ

องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (2 ตัวบ่งชี้)
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5.00 5.00 5.00
10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มี
ความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน
5.00 5.00 5.00
เฉลี่ย
5.00 5.00 5.00
คะแนนเฉลี่ยรวม 9 องค์ประกอบ (สกอ.)
4.72 4.46 4.69
คะแนนเฉลี่ยรวม 9 องค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.) 4.52 4.36 4.53
คะแนนเฉลี่ยรวม 10 องค์ประกอบ
4.54 4.39 4.55

มนุษยศาสตร์

ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้

4.60 4.78 4.32 4.00 4.50 5.00 5.00 4.98
4.43 4.48 4.31 4.00 4.41 5.00 5.00 4.78
4.46 4.50 4.34 4.00 4.41 5.00 5.00 4.78

สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีการจัดประชุมคณาจารย์ในการจัดทาแผนกล คณะมีการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจาทุกปีที่
ยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการ กาหนดเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ
ดาเนินงานติดตามโครงการ กิจกรรมของคณะตามที่
ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะควรนาผลการพัฒนานักศึกษา บุคลากร ให้มี
คณะควรจัดส่งนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์เข้าร่วม
เอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
การแข่งขันที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ในระดับชาติหรือ
เฉพาะที่กาหนดและได้รับการยอมรับในระดับชาติ
นานาชาติเป็นประจาทุกปี
และหรือนานาชาติ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวนน้อย
จัดทาแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน
ศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการจานวนน้อย
จัดทาแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนขอ
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณฯ
1. ควรมี การประเมิ นการปฏิบั ติง านเชิง พฤติ กรรม
สาหรับอาจารย์และสายสนับสนุน
2. ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ในการบอกเลิ ก สั ญ ญาโดยไม่ ต้ อ งจ่ า ย
ค่าชดเชย (กรณีผิดจรรยาบรรณฯ)
จุดที่ควรพัฒนา
1. การบริหารและการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดยังไม่ชัดเจน
2. การประเมินความสาเร็จการบริหารและการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่ชัดเจน
3. การนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนยังไม่ชัดเจน

แนวทางพัฒนา
1. ควรมีการบริหารและการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
2. ควรมีการประเมินความสาเร็จฯ ที่ชัดเจน
3. ควรมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนให้
ชัดเจน
4. แผนการบริหารฯ ที่ปรับปรุงแล้ว (รายงานการนา
ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนฯ)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีการ
ส่งเสริมสนับสนุน
จุดที่ควรพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติเป็นจานวนน้อย
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แนวทางพัฒนา
คณะควรเพิ่มการสนับสนุนให้นักศึกษาในทุกระดับ
การศึกษา มีการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการประชุม
วิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติมากขึ้น เช่น
สนับสนุนให้นักศึกษามีผลงานเข้าร่วมการประชุม
วิชาการก่อนจบการศึกษา เป็นต้น

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการกาหนดการเผยแพร่และจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทาการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆให้มากขึ้น นอกจาก
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมจานวนมาก ผ่านคู่มือและเว็บไซต์อาจใช้แผ่นป้าย(ติดตามที่ต่างๆ)
จุดที่ควรพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีจานวน
นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชยด้านคุณธรรม
จริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติเป็น
จานวนน้อย
ตัวบ่งชี้ 14 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางพัฒนา
คณะควรสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงความสามารถ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงให้การสนับสนุนและ
ผลักดันให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติมากขึ้น

แนวทางพัฒนา
จัดทาแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน
ศึกษาต่อและขอตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าได้รับข้อมูลข่าวสารและจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ จัดทาแผนให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
แห่งชาติทุกด้าน
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกทางงานวิจัยที่ชัดเจน สามารถ
น่าจะมีการกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตงานสร้างสรรค์ที่
นามาปฏิบัติได้จริงพร้อมบูรณาการกับการเรียนการ นาไปใช้ได้จริงและชัดเจน เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
สอน
ในผลงานที่ดีขึ้น
2. ไม่หยุดพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรด้านงานวิจัย มี
การจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดี
3. แหล่งทุนวิจัยมีการจัดสรรและหาเพิ่มเติมจากทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกที่ดี
4. มีการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับพันธ
กิจเพื่อการพัฒนางานวิจัยและติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าของงานวิจัย เพื่อกระตุ้นให้งานวิจัย
เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
5. มีงานวิจัยที่อยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบและกลไก และช่องทางในการนาความรู้
เร่งให้วารสารวิทยาศาสตร์ฯของคณะ เข้าสู่ฐานข้อมูล
จากงานวิจัยมาเผยแพร่สู่สาธารณะที่ชัดเจน
TCI จะทาให้ช่องทางการเผยแพร่ได้รับการยอมรับ
2. มีกระบวนการกลั่นกรองงานวิจัยที่ดีก่อนออกสู่
และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
สาธารณะ
3. มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์จาก
หน่วยงานภายนอกที่ดี และมีระบบและกลไกการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกที่ชัดเจนและ
มากเกินพอสาหรับสัดส่วนของอาจารย์ ซึ่งสามารถทา
ให้เกิดการผลักดันในงานวิจัยที่ดีมาก ๆ
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ตัวบ่งชี้ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
บทความวิจัยมีปริมาณสอดคล้องกับแหล่งเงินทุนที่
ควรกระจายบทความวิจัยให้มีความหลากหลายของ
ได้รับการสนับสนุนที่ดี มีความชัดเจนในการตีพิมพ์
ศาสตร์ทางวิชาการให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มความ
และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
เชื่อมั่นให้กับสาขาวิชาต่างๆ ที่ทาให้เกิดความสนใจใน
ทางเข้าศึกษาของนักศึกษาต่อไป
ตัวบ่งชี้ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
งานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์ที่ดี
ตัวบ่งชี้ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
ต้องเร่งผลักดันการผลิตตาราหรือหนังสือ เพื่อเป็น
มีการสร้างแรงจูงใจในการขอตารา/หนังสือ เพื่อขอ
ประโยชน์ในการขอตาแหน่งทางวิชาการและเป็น
ตาแหน่งทางวิชาการ เช่น เป็นรางวัลโดยมีเงื่อนไข
ศักยภาพต่อไปของคณะ
ข้อตกลงที่ชัดเจน เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม และ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
2. มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชมเพื่อนาไป
จัดทาแผนปฏิบัติการ
2. มีความร่วมมือกับชุมชนอย่างเข้มแข็ง
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ตัวบ่งชี้ 8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการที่หลากหลาย 1. คว รรว บรว มหลั ก ฐ านเอกสารข้ อ มู ล และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และบุคลากรที่ ประสบการณ์จาการบริการวิชาการมาต่อยอดพัฒนา
มีความรู้ความสามารถจานวนมาก
เป็นหนังสือ ตารา หรืองานวิจัย
2. ขยายผลนาไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนาไปสู่
การเปิดรายวิชาใหม่ ๆ
จุดที่ควรพัฒนา
มีโครงการบริการวิชาการตามแผนน้อยมาก ทาให้
ตัวหารไม่สมดุลกับภารกิจการบริการของคณะ

แนวทางพัฒนา
ควรเพิ่มแผนการบริหารวิชาการให้มีจานวนโครงการ
มากขึ้นและหลากหลาย

ตัวบ่งชี้ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
การวางแผนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่าง
ควรวางแผนการดาเนินงานตาม PDCA โดยการมีส่วน
ต่อเนื่องและยั่งยืน
ร่วมของชุมชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คือ
ดาเนินการกับชุมชนหรือองค์กรหนึ่ง ๆ ให้ครบ 2 ปี
และยั่งยืน 5 ปี โดยวางแผนการสร้างกลไกให้ชุมชนที่
ตนเองได้ พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบจากการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการกาหนดประเด็นชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมด้าน
ควรก าหนดประเด็ น ให้ ห ลากหลายสอดคล้ อ งกั บ
ต่าง ๆ และมีแผนที่ชัดเจน
ศักยภาพของสาขาวิชาในคณะ โดยจัดทาโครงการ 1
กลุ่ ม วิ ช าหรื อ สาขาวิ ช า 2 ประเด็ น ปั ญ หาสั ง คม
บูรณาการกับการเรียนการสอน
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ตัวบ่งชี้ 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการกาหนดประเด็นปัญหาและมีการดาเนินการ
พัฒนาแผนการดาเนินงานโดยขยายประเด็นปัญหาให้
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
กว้างขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยการจัด
โครงการ 1 สาขาวิชา 2 ประเด็นปัญหาสังคม และ
ร่วมกับชุมชนโดยกาหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบที่เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและต่อสถาบันอย่างชัดเจน
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
มีการนาผลการประเมินความสาเร็จของการบูรณา
ควรมีการนาผลการประเมินความสาเร็จของการ
การงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
บูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษาไป
การจัดการเรียนการสอน จาก มคอ.5 ไปปรับปรุงใน
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มคอ.3 ของปีการศึกษาถัดไป
ตัวบ่งชี้ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้ ควรมีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
ประกวดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมตาม
ความสามารถพิเศษ
ตัวบ่งชี้ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ ควรมีการวางแผนร่วมกันของบุคลากรในคณะในการ
และวัฒนธรรมที่ ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
จัดโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1. คณะกรรมการประจาคณะควรประเมินผลการ
1. จัดทาแบบประเมินการดาเนินงานของคณะให้
ดาเนินงานของคณะ และคณบดีต้องนาผลประเมินไป ครอบคลุมทุกพันธกิจ และนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงาน
ปรับปรุงการดาเนินงาน
2. กาหนดการประชุมของคณะกรรมการประจาคณะ 2. จัดทาปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการประจา
คณะรายปี
3. การเขียนผลการดาเนินงาน
3. การเขียนผลการดาเนินงานควรแสดงถึงกิจกรรมที่
คณะได้ดาเนินการตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
การจัดทาแผนการจัดการความรู้ยังไม่ชัดเจน
จัดทาแผนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบและ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1.กระบวนการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 1.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ความเสี่ยง
ต่อเนือ่ ง
2.การเขียนผลการดาเนินงาน
2.การเขียนผลการดาเนินงานควรแสดงถึงกิจกรรมที่
คณะได้ดาเนินการตามเกณฑ์ที่กาหนด
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1. การเขียนผลการดาเนินงาน
1. การเขียนผลการดาเนินงานควรแสดงถึงกิจกรรมที่
คณะได้ดาเนินการตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2. วิเคราะห์และจัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ
3. การจัดหางบประมาณ
3. วิเคราะห์แหล่งที่มาของงบประมาณรายรับและ
รายจ่ายเพื่อใช้ในการวางแผนดาเนินงาน
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบและกลไกการ
ภายใน โดยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้กับคณาจารย์และ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ภายในคณะเป็นประจาทุกปี
โปรแกรมวิชาอย่างชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
คณาจารย์บางส่วนในคณะมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปี
ค่อนข้างน้อย

แนวทางพัฒนา
คณะควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ในคณะ

องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่มีการระบุกลยุทธ์หรือ 1. ควรมีการวางแผน กาหนดนโยบาย การจัดทา
แผนงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวนโยบาย แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่สนองนโยบาย
สถานศึกษา 3D
สถานศึกษา 3D ที่ชัดเจน
2. การจัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม 2. ควรมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมาใช้เพื่อ
จริยธรรม ความเป็นไทยและด้านยาเสพติด
พัฒนาการเรียนรู้
3. ควรมีการประชุมเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
3. ควรเพิ่มวาระการประชุม เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
“สถานศึกษา 3D” อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
“สถานศึกษา 3D”
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา
คณะครุศาสตร์
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจาปีไม่ ควรกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการส่วนใหญ่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ
จะประเมินแต่ความพึงพอใจ
ตัวบ่งชี้ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ ซึ่งผลการดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และผู้เรียนมีเอกลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.)
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดาเนินการทวนสอบ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและสอดคล้อง
กันระหว่างวิธีการทวนสอบที่ระบุในข้อที่ 4 หมวดที่ 7 ของ มคอ. 3 และข้อที่ 7 หมวดที่ 3 ของ มคอ. 5 ซึ่ง
กาหนดให้ระบุวิธีการทวนสอบและผลการทวนสอบที่จะนาไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
นั้นๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ.)
ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งดาเนินการจัดทาแผนกากับติดตามการนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะโดยเสนอ
แรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
ไม่มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
คณะควรมีการนาเสนอรายงานผลการดาเนินการของ
ปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร แต่ละโครงการในทันทีที่เสร็จสิ้นโครงการให้กับคณะ
สายสนับสนุน
กรรมการบริหารคณะทราบและพิจารณาแนวทางการ
ปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.)
ข้อเสนอแนะ
1. เพื่อเป็นการแสดงผลการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมินรายวิชาให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น (ตามเกณฑ์ข้อที่ 7) ควรมีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนมา
พิจ ารณาร่ วมกันในที่ป ระชุมสาขาหรื อโปรแกรมวิชา และที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ หรือร่ว มกันหา
แนวทางในการปรับปรุง
2. คณะได้ มี ก ารจั ด ท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ บ่ ง บอกถึ ง ความพยายามในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน แต่เพื่อเป็นแหล่งสร้างโอกาสแห่งการค้นหาเทคนิควิธีการพัฒนาการเรียน
การสอนให้มากยิ่งขึ้น คณะควรกาหนดแนวทางที่เหมาะสมที่จะเพิ่มจานวนทุนวิจัยในชั้นเรียนให้มากขึ้น ในแต่
ละปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ.)
ข้อเสนอแนะ
การประเมินผลโครงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่นาเสนอ
เป็นหลักฐานตามเกณฑ์ข้อ 4 นั้น ยังมิได้เป็นไปตามหลักของการประเมิน ตลอดจนการประเมินก็มิได้ตอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการ สมควรที่จะได้มีการจัดประชุมทาความเข้าใจถึงวิธีการประเมินที่ถูกต้องต่อไป
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
การประเมินคุณภาพของการให้บริการขาดความ
ควรกาหนดตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประเมินแต่ความพึงพอใจ แต่ละโครงการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
ขาดการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือการจัด ควรนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่านค่อนข้างเยอะ ทา จัด หาอาจารย์พิ เศษมาช่ ว ยสอนให้ มากขึ้น เพื่อ ลด
ให้ไม่มีเวลาเท่าที่ควรในการทางานวิจัย
ภาระงานสอนของอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
ควรพัฒนากระบวนการจัดทาวารสารที่เป็นแหล่ง
ตีพิมพ์ให้มีระบบมากขึ้นเพื่อพัฒนาให้อยู่ในฐาน TCI
ของ สกอ.
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีศูนย์ศึกษาพัฒนาที่ให้บริการอบรมครูของ
โรงเรียนต่างๆ ที่เข้มแข็ง
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะกรรมการประจาคณะและคณบดีพร้อมทั้ง
สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานคณะ
ผู้บริหารทุกระดับมีภาวะผู้นาสูง และมีการบริหารงาน และพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ศักยภาพเพื่อความเข้มแข็งของคณะ
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จุดที่ควรพัฒนา
สร้างแรงเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางานเป็น
ทีมและมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและพันธกิจของ
คณะ

แนวทางพัฒนา
ผู้บริหารการสนับสนุนพัฒนาทักษะการจัดการความรู้
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดหางบประมาณ
สนับสนุน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถให้ความร่วมมือใน
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมความรู้จาก
การปฏิบัติงานของคณะ
การทา KM เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสอนและการวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
สนับสนุนการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

แนวทางพัฒนา
มีการประกาศเกียรติคุณให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานแนว
ปฏิบัติที่ดีและผู้มีงานเผยแพร่ความรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการวิเคราะห์และระดมความคิดเห็นด้านความเสี่ยง ควรจัดหมวดหมู่เก็บรวบรวมเป็นความเสี่ยงร่วมที่
อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกหน่วยงานในคณะ
บุคลากรในคณะลงสรุปร่วมกัน
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและมีการประเมินผลการ 1. กาหนดมาตรการขจัดความเสี่ยงและมีการติดตาม
จัดการความเสี่ยง
ผลเพือ่ ปรับปรุงเป็นระยะๆ
2. ทบทวนประเด็นความเสี่ยงร่วมกันทั้งคณะ
ตัวบ่งชี้ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณบดีมีผลการประเมินตรวจติดตามอยู่ในระดับดี
พัฒนางานและสร้างความร่วมมือของบุคลากรในคณะ
เพื่อให้คณะมีผลการประเมินที่ดีขึ้นทั้ง สมศ. กพร.
และ สกอ.
จุดที่ควรพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ ตารา บทความ งานวิจัย คุณวุฒิ
บุคลากรและตาแหน่งทางวิชาการ

แนวทางพัฒนา
1. ลดภาระงานสอนทาให้อาจารย์มีเวลาพัฒนาตนเอง
2. ให้แรงเสริม ยกย่องประกาศเกียรติคุณ และให้
โอกาสในการมีส่วนร่วมในการทางาน
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน
วางแผนจัดหาทรัพยากรด้านการเงินนอกเหนือจาก
กลยุทธ์ของคณะ
เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. เพิ่มโครงการหารายได้บูรณาการกับพันธกิจด้าน
บริการวิชาการและด้านการเสริมศักยภาพครูและ
บุคลากรการศึกษาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตบัณฑิตทุก
สาขาในคณะ

แนวทางพัฒนา
1. บุ ค ลากรของคณะมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผน
โครงการ อบรม สัมมนา เพื่อหารายได้ให้คณะ
2. สร้างความตระหนักในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของคณะมี ก ารรายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพเพื่อให้เป็นวัฒนธรรม
การศึกษาภายในที่สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยและ คุณภาพของคณะ
มีขั้นตอนที่เป็นระบบเฉพาะของคณะชัดเจน
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้ (KM)
2. บุคลากรมีความร่วมมือและเห็นความสาคัญของ
ขององค์กร
การประกันคุณภาพภายใน
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1. มีผลงานคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้
1. มีกิจกรรมประกวดให้รางวัลกับผลงานที่มีคุณภาพ
2. มี Best Practice (แนวปฏิบัติที่ดีที่) ได้รับการ ยก 2. สนับสนุนงบประมาณเพื่องานประกันคุณภาพ
ย่อง
3. มีงานวิจัยที่มีคุณภาพทางการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ผลการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก มีค่า 1. รักษาระดับคุณภาพให้อยู่ในระดับดีมากต่อไป
คะแนนเพิ่มขึ้น
2. มีวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน
จุดที่ควรพัฒนา
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ระบบการประกัน
คุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อต่อยอดการ
ประกันคุณภาพขององค์กรต่อไป

แนวทางพัฒนา
1. ศึกษาดูงานสถาบันที่ใช้ระบบ EdPEx ได้สาเร็จ
หรือเชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาไปสู่
สถาบันที่เป็นเลิศ
2. กาหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับอัตลักษณะของคณะ

องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
จุดแข็ง
คณะมีโครงการ/กิจกรรมด้านสถานศึกษา 3 ดี เป็น
จานวนมาก

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
ควรมีกรรมการกากับติดตามด้านสถานศึกษา 3 ดี ให้ คาสั่งแต่งตั้งกรรมการดาเนินงานด้านสถานศึกษา 3 ดี
ชัดเจน
และมีบทบาทหน้าที่
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย คณะควรมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทา ตามตัว บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อนาผล
แผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน
การดาเนินงานไปปรับปรุง พัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปีในปีต่อไป
ตัวบ่งชี้ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.)
จุดแข็ง
คณะสามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ต รงตามอั ต ลั ก ษณ์
โดยนั ก ศึ ก ษาได้ รั บ รางวั ล ดี เ ด่ น ในระดั บ ชาติ
ได้แก่ รางวัลพระราชทานประเภทการขับร้องเพลง
กล่อมลูก 4 ภาค

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. คณะควรส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาเข้าประกวด
ที่ตรงตามอัตลักษณ์ของคณะเพิ่มมากขึ้น
2. คณะควรให้ อ าจารย์ จั ด การเรี ย นการสอน
ที่สอดแทรกอัตลักษณ์ของคณะในทุกรายวิชา

ตัวบ่งชี้ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมี ผ ลการพัฒ นาตามจุ ดเน้ น และจุ ดเด่นที่ส่ งผล คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์ที่เชี่ยวชาญจัดกิจกรรม
สะท้ อ นเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องคณะ โดยมี อ าจารย์ ให้กับหน่วยงานอื่นที่สนใจเข้าร่วม
ที่ เ ชี่ ย วชาญทางพระพุ ท ธศาสนา โดยบู ร ณาการ
การเรียนการสอนและวิจัยที่ตรงตามเอกลักษณ์ของ
คณะอย่างชัดเจน
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. การเปิดหลักสูตรสอดคล้องต่อความต้องการของ
บัณฑิตในสาขานั้น ๆ เช่น ภาษาจีน, อาเซียน
2. สถาบันมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
3. สอนศาสตร์ Pure และสามารถเปิ ดหลั กสู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปีได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวนน้อย

แนวทางพัฒนา
จัด ท าแผนส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ทุ ก คน
ศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการจานวนน้อย

แนวทางพัฒนา
จัด ท าแผนส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ทุ ก คน
ขอตาแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.)
จุดแข็ง
มีการจัดทาแผนพัฒนาคณาจารย์และสายสนับสนุน
และมีการดาเนินงานตามแผน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
โครงการพี่ เ ลี้ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย จะท าให้ ร ะบบ
พัฒนาคณาจารย์เป็นรูปธรรมขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ทุกหลั กสูตรทุกรายวิชา มีรายละเอียดการมีส่ว น จัดทาโครงการดังกล่าวแบบยั่งยืน
ร่วมของผู้ เรี ยน และการฝึกภาคสนามจากแหล่ งฝึ ก
ประสบการณ์การจริง และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
2. มีโครงการรองรับ กลไกการจัดการเรียนการสอน
ข้างต้นชัดเจน
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จุดที่ควรพัฒนา
นางานวิจัยในชั้นเรียนมาจัดการเรียนรู้

แนวทางพัฒนา
ทดลองใช้ผลการวิจัยในการปรับปรุงแนวการเรียน
การสอนในภาคเรียนถัดไป

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตคะแนนต่ากว่าเกณฑ์

แนวทางพัฒนา
สถาบั น ภาษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนิสิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ.)
จุดแข็ง
1. มีลายลักษณ์อักษรเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรมนิสิตในคู่มือนักศึกษา
2. มีการติดประกาศส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ตัวบ่งชี้ 3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนตีพิมพ์ผลงาน
หรือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวบ่งชี้ 14 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางพัฒนา
จัดทาแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน
ศึกษาต่อและขอตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม
มากขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
กิจกรรมพัฒนานักศึกษามีความหลากหลายมีการบูร นาศิษย์เก่าทีได้รับรางวัลไปประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม
ณาการเข้ากับการเรียนการสอน และมีนักศึกษาได้รับ โรดโชว์เพื่อที่จะได้นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
รางวัลระดับชาติจานวนหลายรางวัล
เข้ามาเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน

แนวทางพัฒนา
จัดทาแผนให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยอย่างเป็นระบบ
โดยมีสถาบันวิจัยเป็นแม่แบบ
จุดที่ควรพัฒนา
ขาดการประสานงานระหว่างคณะกับสถาบันวิจัย

แนวทางพัฒนา
1. ตัวแทนคณะเป็นกรรมการในสถาบันวิจัย
2. กาหนดหน้าที่ตัวแทนคณะอย่างชัดเจน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
จุดแข็ง
มีวารสารประจาคณะที่มีบุคคลภายนอกมาตีพิมพ์เป็น
จานวนมาก (80%)

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ.)
จุดแข็ง
มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเป็นจานวนมาก

แนวทางเสริมจุดแข็ง
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ตัวบ่งชี้ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.)
จุดแข็ง
มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติเป็น
จานวนมาก

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ตัวบ่งชี้ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ.)
จุดแข็ง
มีงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์เป็นจานวนมาก

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ตัวบ่งชี้ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.)
จุดแข็ง
มีเอกสารประกอบการสอนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

แนวทางเสริมจุดแข็ง

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มี ร ะบบและกลไกการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ ใ นคณะออก
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ให้บริการและนามาบูรณาการกับการวิจัยให้มากขึ้น
และดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
2. มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
การเขียนผลการดาเนินงานในแต่ละข้อ

แนวทางพัฒนา
ในคณะมีสาขาวิชาที่หลากหลาย ควรจะนาผลงานของ
แต่ละสาขาวิชาทีส่ อดคล้องกับตัวบ่งชี้มารายงานผล
มิใช่นามารายงานแค่สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.)
จุดแข็ง
มีความร่ ว มมือ กับ ชุมชนอย่ างเข้มแข็ งและมี การน า
ความรู้ ที่ ได้ บ ริ ก ารวิช าการถ่ ายทอดสู่ บุ ค ลากรและ
สาธารณชน
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แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
การเขียนผลการดาเนินงานในแต่ละข้อ

แนวทางพัฒนา
ในคณะมี ส าขาวิช าที่ห ลากหลาย ควรจะน าผลงาน
ของแต่ ล ะสาขาวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว บ่ ง ชี้ ม า
รายงานผล มิใช่นามารายงานแค่สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

ตัวบ่งชี้ 8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีโ ครงการบริ การวิช าการจ านวนมากและมี ควรรวบรวมหลักฐานเอกสารข้อมูลและประสบการณ์
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการบริ ก าร จากการบริการวิชาการมาต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ
วิชาการแก่สังคม 2. มีการจัดทาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต าราหรื อ งานวิ จั ย ขยายผลน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง
ประสบการณ์ด้านบริการวิชาการและมีแผนงานที่ดี รายวิชาหรือนาไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ ๆ

ตัวบ่งชี้ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
การวางแผนสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ชุ ม ชนอย่ า ง ควรวางแผนการดาเนินงาน PDCA โดยมีการมีส่ว น
ต่อเนื่องและยั่งยืน
ร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คือ ดาเนินการ
ให้ ค รบ 5 ปี โดยวางแผนการสร้ า งกลไกให้ ชุ ม ชน
พึ่งตนเองได้ พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบและรายงาน
อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
ตัวบ่งชี้ 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการกาหนดประเด็น ชี้น าหรื อแก้ปั ญหาสั งคมด้าน 1. ควรกาหนดประเด็นอย่างชี้ชัดเจน 2 ประเด็น
ต่าง ๆ และมีแผนที่ชัดเจน
ปัญหา พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
อย่างชัดเจน
2. สารวจหรือประเมินการสร้างประโยชน์และสร้าง
คุณค่า รางานอย่างเป็นระบบ3. ระบุผลกระทบให้ชัดเจนกว่ากระทบต่อใคร อะไร
และอย่างไรบ้าง
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ตัวบ่งชี้ 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มี ก ารก าหนดประเด็ น ปั ญ หาและมี ก ารด าเนิ น การ พัฒนาแผนการดาเนินงานโดยขยายประเด็นปัญหา
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ให้กว้างขึ้นมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายโดยการจัด
โครงการ 1 สาขาวิชา 2 ประเด็นปัญหาสังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง ด้านการประกวดมารยาท มีการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน
การประกวด
ไทย เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
มารยาทไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น

แนวทางพัฒนา
ควรมีการนาผลการประเมินความสาเร็จของการ
บูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการให้เพื่อชีวิต
ไปปรับปรุงกับรายวิชาอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้ ควรมีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
ประกวดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมตาม
ความสามารถพิเศษ
ตัวบ่งชี้ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ ควรมีการวางแผนร่วมกันของบุคลากรในคณะในการ
และวัฒนธรรมที่ ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
จัดโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะกรรมการประจ าคณะควรประเมิ น ผล
การด าเนิ น งานของคณะ และคณบดี ต้ อ งน าผล
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
2. กาหนดการประชุมของคณะกรรมการประจาคณะ

แนวทางพัฒนา
1. จั ด ท าแบบประเมิ น การด าเนิ น งานของคณะให้
ครอบคลุ ม ทุ ก พั น ธกิ จ และน าผลการประเมิ น ไป
ปรับปรุงการดาเนินงาน
2. จัดทาปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการประจา
คณะรายปี

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี

แนวทางพัฒนา
จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ วิ เ คราะห์ และ
สั ง เคราะห์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และจาก
ผู้มีประสบการณ์ตรงนามาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
การนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการ
ปรับแผนความเสี่ยง

แนวทางพัฒนา
การจัดทาแผนความเสี่ยงในปีต่อไปควรมีการแสดงให้
เห็นถึงการนาผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะไปใช้ใน
การปรับแผนความเสี่ยงเรื่องใด

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจน
1. ควรวิเคราะห์งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะ
2. มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และมีหลักฐานแสดงอย่างชัดเจน
3. ควรวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาให้รอบ
ด้าน

53

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะควรมี ก ารพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น
ภายในที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
คุณภาพให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยประกอบด้วย
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์/ผลกระทบ
องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรมีการจั ดทาแผนยุทธศาสตร์ที่มีการระบุกลยุทธ์ ควรมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่มีการระบุกลยุทธ์
ด้ า นบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาตามแนวนโยบาย ด้านสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3D
สถานศึกษา 3D
อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการกากับ ติดตาม ประเมินผลให้สถานศึกษา
พัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D
2. การจัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความเป็นไทยและด้านยาเสพติด
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แนวทางพัฒนา
1. ควรมีระบบ กลไก และแผนการกากับติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจน
2. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมาใช้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้

สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีการจัดประชุมคณาจารย์ในการจัดทาแผนกล
คณะมีการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจาทุกปีที่
ยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการ
กาหนดเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ให้ครอบคลุมทุกพันธ
ดาเนินงานติดตามโครงการ กิจกรรมของคณะตามที่
กิจ
ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของ
1.ควรนาผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรไป
ผู้เรียนและบุคลากร และมีการประเมินผลของผู้เรียน เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน
และบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะที่
2.ควรนาผลการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรมหรือ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ
โครงการที่จัดให้กับผู้เรียนหรือบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวบ่งชี้ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
คณะควรเน้นการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ให้มี
คณะควรจัดกิจกรรม โครงการที่เน้นการพัฒนา
คุณลักษณะตามที่กาหนด
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะให้มากขึ้น
ตัวบ่งชี้ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนและ 1.ควรนาผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรไป
บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะที่สอดคล้อง เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน
กับเอกลักษณ์ของคณะอย่างชัดเจน
2.ควรนาผลการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรมหรือ
โครงการที่จัดให้กับผู้เรียนหรือบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวนน้อย
จัดทาแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน
ศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการจานวนน้อย
จัดทาแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนขอ
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. หลักสูตรและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต เช่น ตักบาตรวัด
พฤหัสบดี ฯลฯ
3. กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
จุดที่ควรพัฒนา
1. บุคลากรน้อย เมื่อเทียบกับภาระงาน ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
2. การตรงต่อเวลาของนิสิตในชั้นเรียน
3. ความซื่อสัตย์ของนิสิตในชั้นเรียน

แนวทางพัฒนา
สนับสนุนอัตรากาลัง

ตัวบ่งชี้ 3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนตีพิมพ์ผลงาน
หรือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

56

ตัวบ่งชี้ 14 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางพัฒนา
จัดทาแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน
ศึกษาต่อและขอตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1.กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์ 1. ประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น
เก่า
2. ปรับปรุงการให้บริการด้านการให้คาปรึกษาแก่
2.ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
นักศึกษารวมทั้งบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา
เพิ่มการประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ จัดทาแผนให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
แห่งชาติทุกด้าน
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกในการดาเนินงานวิจัยที่ชัดเจน
และมีการสรรหาแหล่งทุนในการดาเนินงานวิจัย
2. มีช่องทางการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
งานวิจัยที่ดี
3. มีการดึงงานวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และชุมชน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกการจัดการของสานักวิจัยเป็น
1. ควรมีก ารประสานงานระหว่ า งตั ว แทนคณะกั บ
มาตรฐานให้แต่ละคณะนาไปปรับ
สานักวิจัย โดยตั้งตัวแทนประจาคณะที่กาหนดหน้าที่
2. มีระบบและกลไกการจัดการของสานักวิจัยเป็น
อย่างชัดเจน
มาตรฐานให้แต่ละคณะนาไปปรับ
2. ควรมีก ารประสานงานระหว่ า งตั ว แทนคณะกั บ
สานักวิจัย โดยตั้งตัวแทนประจาคณะที่กาหนดหน้าที่
อย่างชัดเจน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีงบวิจัยเป็นจานวนมาก
ตัวบ่งชี้ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและ
สนับสนุนให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีฐานข้อมูล
นานาชาติ
อยู่ใน สมศ. โดยอาจจัดนักวิจัยพี่เลี้ยงช่วย
ตัวบ่งชี้ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีงานวิจัยที่มีผู้รับรองการนาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน ควรมีหลักฐานการประเมิน
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และมีเกณฑ์การประเมินเป็น
มาตรฐาน
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แนวทางพัฒนา

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม และ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ออกบริการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
วิชาการแก่สังคมเพื่อนามาบูรณาการกับเรียนการสอน
2. มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และการวิจัยให้มากขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการสารวจความต้องการของชุมชน และมีความ
ร่วมมือกับชุมชนอย่างเข้มแข็ง
ตัวบ่งชี้ 8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการที่หลากหลาย 1. คว รรว บรว มหลั ก ฐ านเอกสารข้ อ มู ล และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และบุคลากรที่ ประสบการณ์จาการบริการวิชาการมาต่อยอดพัฒนา
มีความสามารถหลาย ๆ ด้าน มีเครือข่ายภายนอกที่ดี เป็นหนังสือ ตารา หรืองานวิจัย
2. ขยายผลนาไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนาไปสู่
การเปิดรายวิชาใหม่ ๆ
ตัวบ่งชี้ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
ควรวางแผนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่าง วางแผนสร้างสังคมเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป และควรดาเนินการอย่าง และยั่งยืน โดยจัดโครงการ 1 โปรแกรม 1 ชุมชนหรือ
ต่อเนื่องจนถึงเวลา 5 ปี เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ
1 องค์กร
ชุมชน โดยมีผู้นาหรือสมาชิกของชุมชนที่ไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการกาหนดประเด็นที่ชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมด้าน 1. ควรกาหนดประเด็นอย่างชัดเจน 2 ประเด็นพร้อม
ต่าง ๆ โดยเลือกดาเนินการ 2 ประเด็น บูรณาการ
ทั้งระบุวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน
การสอนหรืองานวิจัย เพื่อสร้างประโยชน์และสร้าง 2. สารวจหรือประเมินการสร้างประโยชน์และคุณค่า
คุณค่าต่อสถาบัน
3. ระบุผลกระทบให้ชัดเจนว่ามีผลกระทบอย่างไร
ระดับใด ต่อใคร

ตัวบ่งชี้ 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการทากิจกรรมร่วมกับชุมชนและมีประเด็นพัฒนาที่ ขยายผลไปยังประเด็นปัญหาอื่น ๆ และมีสาขาวิชาที่
ชัดเจนและมีการบูรณาการกับงานวิจัย จนได้รับการ หลากหลายร่วมดาเนินการ เช่น จัดโครงการ 1
ยอมรับระดับชาติ
สาขาวิชา 2 ประเด็นปัญหาสังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
การจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผู้ให้ย่อมเป็น ควรมี ก ารถอดบทเรี ย น เรื่ อ งโครงการสื บ สาน
ที่รัก” อย่างต่อเนื่องมาทุกปี
วัฒนธรรมไทย“ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ” เพื่อเผยแพร่
ให้กับหน่วยงานภายนอก
ตัวบ่งชี้ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ควรมีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
ประกวดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
ตัวบ่งชี้ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ ควรมีการวางแผนร่วมกันของบุคลากรในคณะในการ
และวัฒนธรรมที่ ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
จัดโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1.คณะกรรมการประจาคณะควรประเมินผลการ
1.จัดทาแบบประเมินการดาเนินงานของคณะให้
ดาเนินงานของคณะ และคณบดีต้องนาผลประเมินไป ครอบคลุมทุกพันธกิจ และนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงาน
ปรับปรุงการดาเนินงาน
2.กาหนดการประชุมของคณะกรรมการประจาคณะ 2.จัดทาปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการประจา
คณะรายปี
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีระบบและกลไกการจัดการความรู้ที่ชัดเจนเป็น
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ให้กับ
รูปธรรม
หน่วยงานภายนอก
จุดที่ควรพัฒนา
การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี

แนวทางพัฒนา
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากผู้มี
ประสบการณ์ตรงนามาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ผู้บริหารมีความเข้าใจระบบและกลไกการบริหาร
1. ถ่ า ยทอดให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ รองลงมาแล ะ
การเงินและงบประมาณ
บุคลากรภายในคณะ
2. มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และมีหลักฐานแสดงอย่างชัดเจน
3. ควรวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาให้รอบ
ด้าน
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้าน
ภายใน โดยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแล
การประกันคุณภาพให้แก่อาจารย์ใหม่และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ
ทุกคน
องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่มีการระบุกลยุทธ์หรือ 1. ควรมีการวางแผน กาหนดนโยบาย การจัดทา
แผนงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวนโยบาย แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่สนองนโยบาย
สถานศึกษา 3D
สถานศึกษา 3D ที่ชัดเจน
2. การจัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม 2. ควรมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมาใช้เพื่อ
จริยธรรม ความเป็นไทยและด้านยาเสพติด
พัฒนาการเรียนรู้
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีการจัดอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ใน เนื่องจากคณะมีนโยบายรับอาจารย์ใหม่จึงควรมีการ
การจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
จัดอบรมการทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ทาให้สามารถร่วมกันจัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะที่
ประจาปีก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทาแผน
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจน ครั้งต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมี
สามารถจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับ ส่วนร่วมในการจัดทาแผน
แผนกลยุทธ์ทั้ง 4 พันธกิจหลัก ทาให้มีแนวทางในการ
ดาเนินงานและเกิดความเชื่อมั่นได้มีการดาเนินงาน
ตามแผนในเวลาที่เหมาะสม
จุดที่ควรพัฒนา
1.คณะควรมีการนาผลการประเมินการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ไปพิจารณา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการนาไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปีในปีต่อไป
2.คณาจารย์บางส่วนในคณะมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีค่อนข้างน้อย

แนวทางพัฒนา
1.คณะควรจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและ
อาจารย์ทุกคน เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์และนาข้อสรุปที่ได้จาก
การประชุมไปพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
2.คณะควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้กับ
คณาจารย์ในคณะ
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ตัวบ่งชี้ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1.การประเมินนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการ
1.คณะควรมีการประเมินนักศึกษาและบุคลากร
ปฏิบัติงานของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ เช่น การสร้างแบบสอบถามตามอัตลักษณ์ของ
คณะ วิเคราะห์และประเมินผลรวมถึงจัดทารายงาน
เสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ชัดเจน
2.คณะควรมีการสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรและ 2.คณะควรจัดส่งนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์เข้า
คณาจารย์ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ ร่วมการแข่งขันที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ในระดับชาติหรือ
หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
นานาชาติเป็นประจาทุกปี
ตัวบ่งชี้ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.การประเมินนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการ
1.คณะควรมีการประเมินนักศึกษาและบุคลากร
ดาเนินงานตามจุดเน้นและจุดเด่นของคณะที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามจุดเน้นและจุดเด่นของ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
คณะที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ เช่น การสร้าง
แบบสอบถามตามเอกลักษณ์ของคณะ วิเคราะห์และ
ประเมินผลรวมถึงจัดทารายงานเสนอต่อผู้บริหารและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ชัดเจน
2.คณะควรมีการสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรและ 2.คณะควรจัดส่งนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์เข้า
คณาจารย์ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ ร่วมการแข่งขันที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ในระดับชาติหรือ
หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์
นานาชาติเป็นประจาทุกปี
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีกระบวนการทวนสอบในทุกภาคการศึกษาของ
หลักสูตรที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน การออก
ข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การวัดและประเมินผล
จากภายในสถาบันมาร่วมให้ข้อคิดเห็น
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวนน้อย
จัดทาแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน
ศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการจานวนน้อย
จัดทาแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนขอ
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
การนาผลการประเมินไปปรับปรุงหรือปรับปรุงการ
1.รายงานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการ
บริหารและการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
บริหารและพัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
สนับสนุน ยังไม่ชัดเจน
2. แผนการบริหารที่ปรับปรุงแล้ว
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีจุดเน้นชัดเจนในการผลิตพยาบาลฉุกเฉิน
ประสานงานและทาการสารวจความต้องการของผู้ให้
2. มีการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ ทุนการศึกษาทุกรายเพื่อสารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งรายวิชาคือวิชาการเพื่อชีวิต
บัณฑิต
และรายวิชาอื่นๆ รวมทั้งโครงการต่างๆที่จัดขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
ควรเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมมีเฉพาะภายในสถาบัน

แนวทางพัฒนา
จัดหาเครือข่ายทางวิชาการเพื่อจะได้มีเวทีนาเสนอ
ผลงานเพิ่มมากขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. การจัดอบรมนักศึกษาจะสะดวกเนื่องจากอยู่
1. สอดแทรกในรายวิชาการพยาบาลทุกรายวิชา
หอพัก
2. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาที่มี
2. การมีกรอบวิชาชีพเป็นตัวกาหนด ทาให้นักศึกษา พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ได้มีความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น
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จุดที่ควรพัฒนา
การได้รับยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองกรระดับชาติ
ตัวบ่งชี้ 14 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางพัฒนา
ทาความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆอย่างน้อย 3 สถาบัน
ขึ้นไปเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน

แนวทางพัฒนา
จัดทาแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน
ศึกษาต่อ และขอตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
วิชาชีพแก่นักศึกษา
และวิชาชีพแก่นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสาพัฒนาชุมชนเป็น
ควรสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันเพื่อพัฒนา
จานวนมาก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
จุดที่ควรพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน

แนวทางพัฒนา
จัดทาแผนให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกที่ชัดเจน
สนับสนุนอาจารย์ให้ทางานวิจัยเพิ่มขึ้น
2. มีจุดเน้นที่ชัดเจน ได้แก่ การพยาบาลฉุกเฉิน การ
รักษาผู้สูงอายุ การรักษาผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มี web blog KM
จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
อาจารย์ประจาขอทุนวิจัยน้อย
กระตุ้นและผลักดันให้อาจารย์เขียนขอทุนวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการที่ชัดเจน
ควรมีการเพิ่มการบริการวิชาการกับการวิจัย
2. มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชนเพื่อนามา
จัดทาแผน
2. มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับชุมชนอย่าง
เข้มแข็ง
3. มีการนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการไป
ถ่ายทอดสู่สาธารณชน
ตัวบ่งชี้ 8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลายสอดคล้องกับ ควรรวบรวมหลักฐานเอกสารข้อมูลและประสบการณ์
ความต้องการของชุมชนและมีการบูรณาการกับการ จาการบริการวิชาการมาต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ
เรียนการสอนและการวิจัยที่เป็นระบบชัดเจน และ
ตารา หรืองานวิจัย ขยายผลนาไปสู่การปรับปรุง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
รายวิชาหรือนาไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ ๆ
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ตัวบ่งชี้ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีผลการดาเนินการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่มี ควรดาเนินงานให้เกิดผลอย่างยั่งยืน โดยดาเนินการให้
การดาเนินงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องดีมาก มีกลุ่ม ครบ 5 ปี มีการสร้างระบบและกลไกที่มีการพัฒนา
ตัวแทนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาที่ชัดเจน
อย่างต่อเนื่องและควรศึกษาผลกระทบที่เกิดประโยชน์
รายงานอย่างชัดเจน
ตัวบ่งชี้ 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการกาหนดประเด็นชี้นาป้องกันหรือแก้ปัญหา
ศึกษารูปแบบการประเมินประโยชน์และสร้างคุณค่า
คือ สุขภาพ และผู้สูงอายุ
ต่อคนในสถาบันและหาแนวทางประเมินผลกระทบ
2. มีแผนงานและโครงการที่ชัดเจนดี
เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนา แก้ไข และขยาย
3. มีการบูรณาการการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ผลไปสู่ชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
เป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการกาหนดประเด็นการชี้นาป้องกันหรือ
พัฒนารูปแบบการประเมินประโยชน์และสร้างคุณค่า
แก้ปัญหาสังคมที่ชัดเจน
และหาแนวทางการศึกษาหาผลกระทบเพื่อนามา
2. มีกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ปรับปรุง ขยายผลให้กว้างขวางมากขึ้น
3. มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และใช้บุคลากรที่
สอดคล้องกับปัญหา
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
ควรมีการนาผลการประเมินความสาเร็จของการ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
บูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการให้เพื่อชีวิต
ไปปรับปรุงกับรายวิชาอื่นๆ
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ตัวบ่งชี้ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้ ควรมีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
ประกวดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมตาม
ความสามารถพิเศษ
ตัวบ่งชี้ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ ควรมีการวางแผนร่วมกันของบุคลากรในคณะในการ
และวัฒนธรรมที่ ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
จัดโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1.คณะกรรมการประจาคณะควรประเมินผลการ
1.จัดทาแบบประเมินการดาเนินงานของคณะให้
ดาเนินงานของคณะ และคณบดีต้องนาผลประเมินไป ครอบคลุมทุกพันธกิจ และนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงาน
ปรับปรุงการดาเนินงาน
2.กาหนดการประชุมของคณะกรรมการประจาคณะ 2.จัดทาปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการประจา
คณะรายปี
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1.การจัดทาแผนการจัดการความรู้ยังไม่ชัดเจน
1.จัดทาแผนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบและ
2.การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากผู้มี
ประสบการณ์ตรงนามาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
1.การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนยังไม่
ชัดเจน
2.การรายงานผลการดาเนินงานความเสี่ยงยังไม่
ชัดเจน

แนวทางพัฒนา
1.จัดทาปฏิทินการดาเนินงานเพื่อกากับติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
2.จัดทาการรายงานผลการดาเนินงานให้เป็นระบบโดย
อ้างผลจากปีการศึกษาเดิมในความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
และจึงมีผลการพิจารณาที่จะจัดทาในปีต่อไป

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1.วิเคราะห์และจัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้
2.การจัดหางบประมาณ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ
2.วิเคราะห์แหล่งที่มาของงบประมาณรายรับและ
รายจ่ายเพื่อใช้ในการวางแผนดาเนินงาน
3.ควรวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาให้รอบ
ด้าน
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
คณะควรมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน คณะควรจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
คุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา เช่น จัดโครงการประกวด
แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
อาจารย์และสาขาวิชา จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่มีการระบุกลยุทธ์หรือ 1. คณะควรมีการวางแผนกลยุทธ์ การจัดกิจกรรม
แผนงานพัฒนานักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา พัฒนานักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3D
3D
2. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมาใช้เพื่อ
2. การจัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม พัฒนาการเรียนรู้
จริยธรรม ความเป็นไทยและด้านยาเสพติด
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สานักฯ มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
ควรมีการปรับปรุงวิเคราะห์แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี โดยการมีส่วนร่วมของ
แผนปฏิบัติการประจาปี เป็นประจาทุกปี โดยการจัด
หน่วยงานและบุคลากรในสถาบัน และได้รับความ
อบรม สัมมนา ประชุม หน่วยงานและบุคลากรใน
เห็นชอบจากสภาสถาบันอย่างชัดเจน
สถาบันให้รับทราบร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการจัดพิพิธภัณฑ์ของเก่าแก่ที่สะท้อนถึงชีวิตความ 1. ควรมีการจัดการบารุงรักษา และเปิดให้บุคลากร
เป็นอยู่ของคนในชุมชน
แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร ว ม ทั้ ง
บุคคลภายนอกได้เข้าเยี่ยมชม
2. ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ บุคลากรได้ไป
ศึกษาดูงานด้านการจัดพิพิธภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆ
3. ในอนาคตควรมีการรับบุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดพิพิธ ภัณฑ์ เพื่อให้ เกิดการสื บ
สานศิลปะวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
มีการรวบรวมภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่นเป็น
ให้มีการนาความรู้และภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่นที่
เอกสารสาหรับการเผยแพร่
ถูกรวบรวมไว้ไปสอดแทรกหรือบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ
จุดที่ควรพัฒนา
การประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
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แนวทางพัฒนา
ควรกาหนดวัตถุประสงค์ของการบูรณาการด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน
และสามารถวัดผลได้รวมทั้งการนาผลประเมินไป
ปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
การบริหารจัดการงานด้านศิลปะวัฒนธรรม
ควรเป็นหลักในการจัดกิจกรรมด้านทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
ภูมิทัศน์และสถานที่
ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่ให้มี
สุนทรียภาพในมิติของศิลปะวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
ควรระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มี
ต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เช่น ความเสี่ ยงด้าน
การปฏิบัติงานที่ยังขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กากับตัวบ่งชี้ และ
1. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับตัวบ่งชี้และ
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้ เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม
2. ระบบสารสนเทศที่ให้การสนับสนุนในงานประกัน การประกันคุณภาพ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
คุณภาพ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
2. ควรจัดทาระบบสารสนเทศที่ให้การสนับสนุนใน
4. งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
3. ควรมีการจัดประกวดการทาประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน
4. ควรมีการกระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกัน
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม
เพื่อให้เกิดเป็น Best Practice ของหน่วยงาน
5. ควรมีการทาวิจัยด้านการประกันคุณภาพ โดยขอ
ทุนวิจัยจากหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัย
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
สานักฯ ควรมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติ
การประจาปี โดยผู้บริหารมอบนโยบายและสร้าง
ความเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนาไปสู่การกระจายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ชัดเจนและเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
ผู้เรียน บุคลากร มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น
1. จัดส่งผู้เรียน บุคลากร เข้าประกวดในระดับชาติ
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาหนดและได้รับการ
หรือนานาชาติที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ตามจุดเน้น
ยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาหนด
2. กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้เห็นถึง
ความสาคัญถึงเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการดาเนินงานตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนและมีการ ควรจัดทาเอกสารสรุป มคอ.7 เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจ
ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
สอนว่าโปรแกรมวิชาได้ทาการส่งเรียบร้อยแล้ว
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้วย ควรให้ อ าจารย์ แ ละบุ ค ลากรใช้ ทั ก ษะที่ ไ ด้ จ ากการ
โครงการต่าง ๆ และมีการติดตามผลการพัฒนาและ พัฒนาด้วยโครงการต่างๆ มีผลออกเป็นรูปธรรมระบุ
นาไปใช้ผ่านทางคณะที่อาจารย์และบุคลากรสังกัดอยู่ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สานักส่งเสริมวิชาการฯจัดให้มีระบบและกลไกการ
ควรให้ผู้มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ มีส่วนร่วมใน
จัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให้ผู้มี
การพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอน
ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพจากภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน โดยเป็น
อาจารย์พิเศษเป็นจานวนมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ควรมีแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและมีผลงานเผยแพร่ใน
ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานในที่ประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ มากขึ้น
ระหว่างสถาบัน ระดับชาติ นานาชาติ โดยจัดทาเป็น
แผนผังขั้นตอน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1.การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ยังไม่เป็น
1.ศึกษากระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบจาก
ระบบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
หน่วยงานภายในที่มีศักยภาพ
2.การกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ 2.ส่งเสริมให้บุคลากรภายในสานักมีส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้ยังไม่ชัดเจน
กาหนดประเด็นการจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
แผนบริหารความเสี่ยงยังไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม พัฒ นากระบวนการการดาเนินงานตามแผนบริห าร
ความเสี่ยงและการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ให้เป็นระบบที่ชัดเจน
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
1. ควรมีการจัดประกวดการทาประกันคุณภาพของ
2. งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
หน่วยงาน
2. ควรมีการกระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกัน
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม
เพื่อให้เกิดเป็น Best Practice ของหน่วยงาน
3. ควรมีการทาวิจัยด้านการประกันคุณภาพ โดยขอ
ทุนวิจัยจากหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัย
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ผู้บริหารให้ความสาคัญถึงการจัดทาแผน
ควรใช้ประโยชน์จากการทางานเป็นทีมของบุคลากร
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี มีการทางาน
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่ ค วาม เป็ น เลิ ศ
เป็นทีมโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน ทุกกระบวนการ (EdPEx)
ของการพัฒนาแผนฯ
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)
จุดแข็ง
1.มีกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบสามารถ
เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นได้
2.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ที่สามารถนามาใช้ปฏิบัติงานได้จริง

3.มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานภายในได้

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ให้กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
2.1 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจมา
พัฒนาต่อ
2.2 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
2.3 จัดทาระบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยให้กับทุกหน่วยงาน
3.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3.2 ควรมีการระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

77

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
บุคลากรมีส่วนร่วมในการทาประกันคุณภาพ
1. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประกัน
การศึกษาภายในโดยมีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ผู้ติดตาม คุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ตรวจสอบตัวบ่งชี้ และผู้กากับตัวบ่งชี้
ภายนอกจัดประชุม อบรม สัมมนาอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทันสมัย และนามา
พัฒนางานประกันคุณภาพ
2. สนับสนุนการจัดทาระบบสารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพในรูปแบบของเอกสารอิเล็คทรอนิกส์
เช่น e-book, e-learning, e-office เป็นต้น
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา
สานักงานอธิการบดี
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ส านั ก ฯ มี ก ระบวนการพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง วิ เ คราะห์ แ ผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ แผนปฏิบัติการประจาปี เป็นประจาทุกปี โดยการจัด
หน่ ว ยงานและบุ ค ลากรในสถาบั น และได้รั บ ความ อบรม สั มมนา ประชุ ม หน่ว ยงานและบุค ลากรใน
เห็นชอบจากสภาสถาบันอย่างชัดเจน
สถาบันให้รับทราบร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มี โ ครงก ารที่ ส นั บ สนุ น แล ะพั ฒ นาบุ คลากร ที่ ในการรายงานควรรายงานโครงการที่ ห น่ ว ยงาน
หลากหลายซึ่งครอบคลุมกลยุทธ์ต่างๆ
ตนเองรับผิดชอบและมีข้อมูลของตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
รายงานโครงการอบรมสัมมนารายบุคลากรไม่มีการให้ ควรมีการเพิ่มเติมในประเด็นเรื่อง การนาไปใช้เพื่อให้
ข้อมูลการนาไปใช้ที่ชัดเจน
สามารถติดตามตรวจสอบในการนาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัว บ่ งชี้ที่ 2.8 ตัว บ่ งชี้ ที่ 2.8 ระดั บความส าเร็ จของการเสริม สร้า งคุณ ธรรมจริ ยธรรมที่ จัดให้ กั บ
นักศึกษา (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
พิจารณาช่องทางการเผยแพร่ให้หลากหลายมากขึ้น
สาหรับนักศึกษาใปยังผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เช่น ใช้เครือข่ายทางสังคม
สายสนับสนุน ผู้เกี่ยวข้องผ่านหลายช่องทาง
จุดที่ควรพัฒนา
ยังมีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
ได้รับการยกย่อง ชมเชย ประกาศ เกียรติคุณด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติน้อย

แนวทางพัฒนา
ควรสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงความสามารถด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
มากขึ้น โดยอาจทาการประชาสัมพันธ์โครงการด้าน
คุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมให้มากขึ้น
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
การนาข้อเสนอแนะของการให้บริการไปพิจารณา
ในกรณีข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถนามาปรับปรุงได้ควร
ปรับปรุง
มีการชี้แจงและทาความเข้าใจกับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นาของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
2. มีการสร้างและขยายเครือข่ายพัฒนาคุณภาพด้าน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีร ะบบบริ หารความเสี่ย งที่มีประสิทธิภาพและเป็น เผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการการบริหารความ
แบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานภายในได้
เสี่ยงให้กบั หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
1. ควรมีการจัดประกวดการทาประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน
2. ควรมีการกระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกัน
สร้ า งแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ทั้ ง รายบุ ค คล และรายกลุ่ ม
เพื่อให้เกิดเป็น Best Practice ของหน่วยงาน
2. งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
ควรมีการทาวิจัยด้านการประกันคุณภาพ

80

องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
ควรมีการให้ความรู้เรื่องสถานศึกษา 3 ดี ให้กับ
จัดให้ความรู้ในโครงการสัมมนาต่างๆของมหาวิทยาลัย
บุคลากร
โดยสอดแทรกเข้ากับโครงการสัมมนา มีป้าย
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานศึกษา 3 ดี ผ่านสื่อต่างๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
การประเมินผลในด้านเจตคติที่ดีของนักศึกษาที่เข้า ควรมีการประเมินผลที่สะท้อนถึงเจตคติที่ดีของ
ร่วมกิจกรรม 3 ดี
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 3 ดี เช่น การเขียน
สะท้อนความรู้สึก หรือการถอดบทเรียนจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
1. ควรมีการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์
2. ประชุมหน่ว ยงานเพื่อการวางแผนการปฏิบัติงาน 2. ควรมีการประชุมหน่ว ยงานเพื่อการวางแผนการ
และการติดตามงาน
ปฏิ บั ติ ง านและการติ ด ตามงานของคณะกรรมการ
3. การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี ประจาสถาบัน
3. ควรมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี โดยผู้บริหารมอบนโยบายและสร้างความ
เข้ า ใ จเกี่ ย ว กั บ การพั ฒนาแ ผนก ลยุ ท ธ์ ให้ กั บ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ น าไปสู่ ก ารกระจายหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบให้ชัดเจนและเป็นระบบ
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ผู้บ ริหารให้ความสาคัญและให้การสนับสนุนการ 1. ควรส่งเสริมให้บุคลากรที่มีอยู่ในการศึกษาในระดับ
ดาเนินการด้านการวิจัยอย่างเต็มความสามารถ และมี ที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
บุคลากรที่ทุ่มเทในการทางาน
2. ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดเก็บ
2. มีการสร้างระบบและกลไกพัฒนางานวิจัยหรืองาน ข้อมูลและบริหารการตัดสินใจ
สร้างสรรค์ที่เข้มแข็ง
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มี ร ะบบและกลไกการสนั บ สนุ น การเผยแพร่ 1. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในการ
งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ และ เข้าร่วมเสนอผลงานระดับนานาชาติให้มากขึ้น
นานาชาติที่ชัดเจน
2. สร้ างเครื อ ข่า ยความร่ ว มมื อ กับ ชุ มชนเพื่ อ รัก ษา
2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์นาไปใช้ประโยชน์ได้ ความสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป
ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สถาบันมีความสามารถในการหาทุนสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก
ตัวบ่งชี้ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการสนั บ สนุ น อย่างชัดเจนให้ การส่ งเสริ มให้ เสนอ ประชาสั ม พันธ์ ห รื อสร้างแรงจู งใจในการส่ ง ผลงาน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
ตัวบ่งชี้ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้จริงโดยเฉพาะในท้องถิ่นและ
ตรงความต้องการ
ตัวบ่งชี้ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีร ะบบสนั บ สนุ น จากส่ ว นกลางในการสนั บสนุนให้ ควรกาหนดหลักเกณฑ์ในส่วนการพิจารณาผลงานทาง
สร้างผลงานทางวิชาการให้ได้รับรองคุณภาพ
วิชาการให้เข้มแข็งและเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อสร้าง
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกบริการวิชาการที่เข้มแข็ง
1. ควรมีการกระจายทุนบริการวิชาการแก่คณะต่างๆ
2. มี ก ารประเมิ น ผลโครงการบริ ก ารวิ ช าการโดย ให้ทั่วถึงมากขึ้น
คณะกรรมการที่แต่งตั้งจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ควรจัด ทาฐานข้อ มูล เพื่ อการจั ดเก็บ สารสนเทศ
อย่างเป็นระบบและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใน
มหาวิทยาลัยได้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีความร่วมมือกับชุมชนภายนอกที่หลากหลาย เช่น ควรมีการจัดการด้ว ยความรู้ด้านบริการวิช าการใน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน องค์การบริหารส่วน ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม โดยครอบคลุมโครงการบริการ
ตาบล กรมทรัพย์สินทางปัญญา
วิชาการต่างๆ ที่ให้ทุนแก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ 8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
การดาเนินโครงการบริการวิชาการส่วนใหญ่ จะนาผล ควรส่งเสริมให้นาผลการบริการวิชาการมาใช้ในการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาการวิจัยเพิ่มขึ้น
ตัวบ่งชี้ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มี ก ารด าเนิ น การโครงการบริ ก ารวิ ช าการภายใต้ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ดาเนิน การ
โครงการพระราชดาริมาอย่างต่อเนื่อง
โครงการต่ อ ไปเพื่ อ ความยั่ ง ยื น เนื่ อ งจากสร้ า ง
ประโยชน์ให้แก่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเป็น
อย่างมาก
ตัวบ่งชี้ 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม (สมศ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการดาเนินโครงการร่วมกับท้องถิ่นโดยมีการลงพื้นที่ ควรขยายผลการดาเนินการโครงการต่างๆไปยังตาบล
ท างานที่ ต าบลโพรงมะเดื่ อ ทั้ ง โครงการบริ ก าร อื่นเพิ่มเติม
วิชาการและการวิจัย
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. การกาหนดประเด็นความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจ
2. การเขี ย นรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
3. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
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แนวทางพัฒนา
1. ควรกาหนดประเด็นความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจที่
รับผิดชอบเพิ่มเติม เช่น ด้านการวิจัยที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ
2. ควรเขียนรายงานการดาเนินงานให้มีความชัดเจน
ด้ า นกระบวนการด าเนิ น งานที่ ส ามารถแสดงถึ ง
กระบวนการปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอน
3. ควรระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ที่มีต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เช่น ความเสี่ ยงด้าน
การปฏิบั ติง านในการประชุ มคณะกรรมการประจ า
ส านั ก ที่ ก รรมการมี ก ารเปลี่ ย นแปลงส่ ง ผลให้ ก าร
ประชุ ม ไม่ ส ามารถประชุ ม ได้ เ นื่ อ งจากไม่ ค รบองค์
ประชุม

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1. เพิ่ม ความรู้ ค วามเข้า ใจในงานด้ านประกั นคุ ณภาพ 1. ควรจัดอบรมบุคลากรให้ความรู้ความเข้าใจในงาน
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ด้านประกันคุณภาพหรือจัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
2. แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการผู้ กากั บ ตั ว บ่ งชี้ แ ละผู้ ติด ตาม ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
ตรวจสอบตัวบ่งชี้
หน่วยงานภายนอกจัด
2. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับตัวบ่งชี้และ
ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้ เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม
การประกั น คุ ณ ภาพ การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

85

เรื่อง

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ ๙๒๓ /๒๕๕๗
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖

......................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดั้งนั้นเพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดาเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์
เอกะวิภาต
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ
ดุลสัมพันธ์
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี
ประเสริฐสุข
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม
คาวีรัตน์
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี
งามสมบัติ
กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.ดวงใจ
ชนะสิทธิ์
กรรมการ
๗. อาจารย์วลัยลักษณ์
อมรสิริพงศ์
กรรมการ
๘. อาจารย์รุจิราวดี
ธรรมแสง
กรรมการ
๙. อาจารย์ผ่องใส
สินธุสกุล
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. อาจารย์อภินันท์
จุ่นกรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ศึกษารายงานการประเมินตนเอง และดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
การปรับปรุง และการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งรายงานผลการประเมินด้วยวาจา และจัดทารายงานผลการประเมินเพื่อ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ ๑๐๗๕ /๒๕๕๗
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
......................................................
อนุสนธิคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๙๒๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดั บมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้การดาเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ จึงให้ อาจารย์
วาสนา เนียมแสวง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แทน อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์
สั่ง

ณ

วันที่

๓๑

กรกฎาคม

พ.ศ.

๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ ๙๒๒ /๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
......................................................
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น เพื่อให้การดาเนินงานตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ
ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี
ประเสริฐสุข กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม
คาวีรัตน์
กรรมการ
๔. อาจารย์ปัญญานีย์
พราพงษ์
กรรมการ
๕. อาจารย์เบญญา
กสานติกุล
กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ
ปริสุทธกุล
กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา
บัวเวช
กรรมการ
๘. อาจารย์วาสนา
เนียมแสวง
กรรมการ
๙. อาจารย์นิพา
ผลสงเคราะห์ กรรมการ
๑๐. อาจารย์วรากรณ์
พูลสวัสดิ์
กรรมการ
๑๑. อาจารย์นุชรี
บุญศรีงาม
กรรมการ
๑๒. อาจารย์พนม
จองเฉลิมชัย กรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย
กีรติรัตนะ
กรรมการ
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
ยืนยงชัยวัฒน์ กรรมการ
๑๕. อาจารย์ ดร.เพียรพิทย์
โรจนปุณยา กรรมการ
๑๖. อาจารย์วิทยา
วิสูตรเรืองเดช กรรมการ
๑๗. อาจารย์จิราภรณ์
กิจเจริญ
กรรมการ
๑๘. อาจารย์ตุลย์
จิรโชคโสภณ กรรมการ
88

-๒๑๙. อาจารย์หทัยรัก
๒๐. อาจารย์ธีรดิตถ์
๒๑. อาจารย์นภาพร
๒๒. อาจารย์อมลณัฐ
๒๓. นางศิริพร
๒๔. อาจารย์อนัญญา
๒๕. นางสาวสุวรรณา
๒๖. นางสาวนาฎถยา
๒๗. นางสาวกฤตนัน
๒๘. นางสาวสุรีพันธ์
๒๙. นางสาวนิรมล

ตุงคะเสน
โพธิตันติมงคล
เจียพงษ์
โชติกิจนุสรณ์
โรจน์พิทักษ์กุล
ทองสิมา
บ่อยกระโทก
แดงเย็น
สายสวาท
ผลเจริญ
โชคธนานนท์

กรรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้บุคคลดังกล่าวทาหน้าที่ ดังนี้
๑. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ คณะ ตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
๒. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่ส่วนราชการที่ได้รับการประเมิน
และรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
สั่ง

ณ

วันที่

๓๐

มิถุนายน

พ.ศ.

๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ ๙๒๑ /๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานัก
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
......................................................
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สานัก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น เพื่อให้การดาเนินงาน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานัก ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ
ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี
ประเสริฐสุข กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม
คาวีรัตน์
กรรมการ
๔. อาจารย์ปัญญานีย์
พราพงษ์
กรรมการ
๕. อาจารย์เบญญา
กสานติกุล
กรรมการ
๖. อาจารย์ไตรภพ
สุวรรณศรี
กรรมการ
๗. อาจารย์ผ่องใส
สินธุสกุล
กรรมการ
๘. อาจารย์วลัยลักษณ์
อมรสิริพงศ์
กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.นภาภรณ์
ยอดสิน
กรรมการ
๑๐. อาจารย์วาสนา
เนียมแสวง
กรรมการ
๑๑. อาจารย์ธารา
จันทร์อนุ
กรรมการ
๑๒. อาจารย์อภินันท์
จุ่นกรณ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางสาวชุติ์ภิญกุญช์
เฉลิมชาติโภคิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวสร้อยมณี
เดชะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาววรางค์ศิริ
วโรดมรุจิรานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นายพงษ์ดนัย
จิตตวิสุทธิกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวดวงใจ
อุ่มอารมย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

90

-๒โดยให้บุคคลดังกล่าวทาหน้าที่ ดังนี้
๑. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ สานัก ตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
๒. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่ส่วนราชการที่ได้รับการประเมิน
และรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
สั่ง

ณ

วันที่

๓๐

มิถุนายน

พ.ศ.

๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ ๖๑๑/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖

......................................................
สืบเนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ ข้อ ๓๖ ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
นั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง
แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏนครปฐม จึ ง เห็น สมควรแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบคุณ ภาพ
การศึกษา ระดับคณะ จานวน ๑ คณะวิชา คือคณะครุศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง
ขจรศิลป์
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต
เข็มทอง
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี
งามสมบัติ
กรรมการ
๔. อาจารย์ผ่องใส
สินธุสกุล
กรรมการและเลขานุการ
อานาจหน้าที่
๑. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิเคราะห์เพิ่มเติมในบางตัวบ่งชี้ตามที่กาหนดท้ายคาสั่งนี้
๒. ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา
๓. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะ/สถาบัน และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเร่งรัดการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
๔. จัดทารายงานการประเมินคุณภาพตามระบบ CHE QA Online เสนอต่อสถาบันอุดมศึกษา
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สั่ง

ณ

วันที่

๒๙

เมษายน

พ.ศ.

๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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