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1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. บทนํา
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ซึ่งมีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และไดรับการสถาปนาเปน
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิมีลักษณะเฉพาะที่เปนมหาวิทยาลัยระบบหลายศูนย (multi – campus system) ซึ่งมีการ
จัดการศึกษาหลักสูตรลักษณะเดียวกันในตางศูนย ปจจุบนั มีพื้นที่จดั การศึกษา 4 แหง คือ ศูนยหนั ตราและ
ศูนยวาสุกรี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยนนทบุรี ในจังหวัดนนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี ในจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมีพื้นทีจ่ ัดการศึกษารวมทั้งหมด 1,283 ไร เปดสอนหลักสูตรระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ปวส.)
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จัดอยูในกลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยฯ มีปณิธานการผลิตบัณฑิต คือ "คนดี มีความรู รักสูงาน" และมีวิสยั ทัศน "มุงเนน
ความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี พัฒนาคนดานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล"
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
2.1 รายงานผลการประเมินรายตัวบงชี้ 9 องคประกอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และภายใน (หลังสถาปนาเปน
มหาวิทยาลัยฯ) รอบแรกปการศึกษา 2550 (สิงหาคม 2551) ในการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ 2 ป
การศึกษา 2551 คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการตรวจผลประเมินคุณภาพตามตัวบงชีข้ อง สกอ. 40 ตัวบงชี้
และผลประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ ที่ระดับคะแนน 2.53 ที่ระดับคะแนนดีมาก
สําหรับ ตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 40 ตัวบงชี้ ที่บรรลุเปาหมายจํานวน 34 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 85
และ ไมบรรลุเปาหมายจํานวน 6 ตัวบงชี้
2.2 จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ
จุดแข็ง
1. การเปนมหาวิทยาลัยขนาดเล็กทําใหบุคลากร มีความรัก และมีความสามัคคี รวมแรงรวมใจใน
การทํางานและแกปญหา
2. มีการนิเทศการสอน โดยหัวหนาสาขาเปนประธาน และ อาจารยพี่เลี้ยงสุมนิเทศการสอน และ
จัดรายงานสงคณะเปนประจําทุกเดือน คณบดีและรองคณบดีฝายวิชาการดําเนินการตรวจสอบผลงาน
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3. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งสถาบันวิจยั และพัฒนา เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
โดยกําหนดจุดเนนงานวิจัย 3 ดานคืออาหารเพื่อสุขภาพ พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีแมพิมพ ซึ่งมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจยั ของชาติ
4. มีการนําระบบ COSO มา ใชในกระบวนการบริหารการศึกษา โดยจําแนกความเสี่ยงเปน 4
ประเภท คือ ดานกฎหมาย ยุทธศาสตร การเงิน การดําเนินการ และการบริหารจัดการ ทุกหนวยงานมีสวน
รวมในการวิเคราะหความเสียงของหนวยงาน มีการติดตามการดําเนินการตามแผนความเสียง และมีการ
จัดทํารายงานเสนอผูบริหาร
5. การพัฒนาบุคลากรที่เปนระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาผูบ ริหารทั้งระดับสูงและระดับกลาง
3. แผนระยะสัน้ ที่ตองพัฒนาเรงดวน
1. แม วามหาวิทยาลัยฯ จะมีระบบและกลไกในการวางแผนกลยุทธ โดยทุกคนมีสวนรวม มีการ
วิเคราะหความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ แตแผนกลยุทธตาง ๆ ควรมีการสรุปภาพรวม และควรมีแผนกลยุทธใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูวิสัยทัศนทวี่ างไว และควรปรับปรุงรายงานสําหรับผูบริหารเพื่อใหมีขอมูล
ในการติดตามผลการ ดําเนินงานในเชิงปริมาณมากขึ้น ทัง้ ความสําเร็จ และเวลา นอกจากนีแ้ ตละหนวยงาน
ยอยควรมีแผนในการดําเนินการที่สอดคลองกับแผน มหาวิทยาลัย
2. เรงนําระบบสารสนเทศ และปรับปรุงระบบใหตรงกับความตองการใชงาน และกําหนด
นโยบายในการปฏิบัติอยางชัดเจน
3. แมวามหาวิทยาลัยฯ จะมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ ตามเกณฑการประเมินครบทุกขอ มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการวิเคราะห
คาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมัน่ คงเชิง ลึก และควรมีขอมูลสรุปสําหรับผูบริหารให
ทราบแนวโนมดานการเงินในหมวดอื่น ๆ
4. แมวามหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน เชนมี
การวิเคราะหความตองการใชทรัพยากร แตไมมีขอมูลเชิงปริมาณ หรือ ขอมูลเชิงประจักษในการวิเคราะห
อีกทั้งไมมีการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ และยังไมพบแผนในการแกไขปญหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน
5. ขอมูลเชิงประจักษ มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรสายวิชาการที่เปนลูกจางชั่วคราวถึงรอยละ 18
และสายสนับสนุนรอยละ 58% มหาวิทยาลัยฯ ควรหากลยุทธในการบริหารงานบุคคล สงเสริมสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน กําหนดเสนทางการเดินของตําแหนง เพื่อสรางขวัญกําลังใจ รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
และควรมีการวิเคราะหทบทวนลักษณะงานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคกร
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6. ขยายแผนการจัดความรู ใหครอบคลุมทุกสาขาความรู และควรมีโครงการจัดการความรูในตัว
บุคคล องคความรูของสถาบัน
7. ปรับ รื้อระบบการจัดเก็บขอมูลที่มีขอมูลดิบที่ตอบสนองระบบประเมินตาง ๆ และพัฒนา
ระบบคุณภาพสําหรับหนวยงานสนับสนุน และใชกระบวนการจัดการความรูใหบุคลากรมีความเขาใจใน
ระบบคุณภาพการศึกษา และควรเสริมจุดแข็งดังกลาวใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ และมีการพัฒนา
ปรับปรุงตามวงจร PDCA หนวยงานสนับสนุนมีการจัดทํา SOP (Standard Operation Procedure) แต ควร
เพิ่มรอบระยะเวลาในการทํางานในแตละกระบวนการยอย และจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน และเปน
ขอมูลพื้นฐานในการลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
4. แผนระยะยาว 3-5 ป
1. แผนกลยุทธดา นเทคโนโลยีสารสนเทศในการที่จะเปน E-university และพัฒนาระบบงานตาง
ๆ เพื่อสนับสนุนการเปน Virtual Office เชน VDO Conferencing สําหรับทั้งการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ
2. จัดทําระบบติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพประสิทธิผลของแผนพัฒนาอาจารย ที่เปนระบบ
สรางขวัญและกําลังใจ
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2. รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2551
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ดร.ชุลีรัตน
รศ.ดร.ญาณิน
นางสุนทรี
นางสมใจ
ผศ.อนันท

จรัสกุลชัย
โอภาสพัฒนกิจ
รัตภาสกร
บุญสรรค
คัมภิรานนท

ประธานผูประเมิน
กรรมการผูประเมิน
กรรมการผูประเมิน
กรรมการผูประเมิน
กรรมการและเลขานุการ
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3. ขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
ความเปนมาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหนึ่งในเกาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ซึ่งมีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตอมามีการปรับเปลี่ยนเปน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มี
ฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีลักษณะเฉพาะที่เปนมหาวิทยาลัย
ระบบหลายศูนย (multi – campus system) ซึ่งมีการจัดการศึกษาหลักสูตรลักษณะเดียวกันในตางศูนย
ปจจุบันมีพื้นที่จัดการศึกษา 4 แหง คือ ศูนยหันตรา ซึ่งเปนที่ตั้งของสํานักงานอธิการบดี ตั้งอยูที่ตําบล
หันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยวาสุกรี ตั้งอยูที่ตําบลทาวาสุกรี อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยนนทบุรี ตั้งอยูที่ ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี และศูน ย สุพรรณบุ รี ตั้ ง อยู ที่ตําบลยา นยาว อํ าเภอสามชุ ก จัง หวั ด สุพรรณบุรี โดยมีพื้ น ที่จั ด
การศึกษารวมทั้งหมด 1,283 ไร เปดสอนหลักสูตรระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และ
ระดับปริญญาโท จัดอยูในกลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
ปณิธานการผลิตบัณฑิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ “คนดี มีความรู รักสูงาน”
วิสัยทัศน
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
“มุงเนนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคนดานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล และ
เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน”
พันธกิจ
1) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความตองการของประเทศ
2) สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและสรางมูลคาเพิ่มใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคม
3) บริการวิชาการที่หลากหลาย มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของสังคม
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอม
5) บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
พัฒนางานใหเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ
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ภารกิจ : มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 5 ประการ คือ
1) ผลิตนักศึกษาใหมีความคิด ริเริ่มสรางสรรค ชํานาญดานวิชาชีพและเทคโนโลยีตาม
มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
2) เปนศูนยบริการทางวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3) สรางสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอสังคม
4) ทํานุบํารุงศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมทั้งสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
5) พัฒนาผูบริหารและบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ใหมีความรู ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล พัฒนากลไกคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
สีประจํามหาวิทยาลัยและตนไมประจํามหาวิทยาลัย
1) สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีทอง หมายถึง แผนดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ
มั่งคั่ง เจริญรุงเรือง มีคาประดุจทองคํา
2) ตนไมประจํามหาวิทยาลัย คือ ตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ
โครงสรางการบริหารงานและการแบงสวนราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการจัดระบบบริหารการใชทรัพยากรรวมกันใน
พื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 4 ศูนย โดยมีหนวยงานกลางทําหนาที่สนับสนุนภารกิจดานตางๆ ของสถาบันและมี
สํานักงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงตอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีโครงสรางการจัดองคการ ดังนี้
องคกรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
1) สภามหาวิทยาลัย
มีอํานาจและหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการวาง
นโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กํากับ
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การออกระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การเงินและทรัพยสิน การอนุมัติหลักสูตรการศึกษา และการอนุมัติปริญญาการแตงตั้งหรือถอด
ถอนผูบริหารของมหาวิทยาลัย และการอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
2) สภาวิชาการ
มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลดานวิชาการ ไดแก หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัย
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เกี่ยวกับการรวมและยกเลิกสาขาวิชา รวมถึงการสงเสริมการวิจัย และการบริการวิชาการที่สอดคลองกับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยและความตองการของชุมชน
3) สภาคณาจารยและขาราชการ
มี พั น ธกิ จ หรื อ หน า ที่ ต ามกฎหมาย เช น ให คํ า ปรึ ก ษาและข อ เสนอแนะในกิ จ การของ
มหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย แ ละข า ราชการในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามจรรยาบรรณแห ง วิ ช าชี พ พิ ทั ก ษ ผ ลประโยชน ข อง
มหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย และเรียนเชิญประชุม
คณาจารย แ ละข า ราชการเพื่ อ พิ จ ารณากิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย และนํ า เสนอความคิ ด เห็ น ต อ สภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
การแบงสวนราชการ
1) สํานักงานอธิการบดี หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ซึ่งมีฐานะเทียบเทากอง จํานวน
11 สวนงาน ไดแก กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองประชาสัมพันธ
กองอาคารสถานที่ กองพัฒนานักศึกษา ศูนยศิลปวัฒนธรรม กองบริหารทรัพยากรศูนยนนทบุรี กองบริหาร
ทรัพยากรศูนยสุพรรณบุรี กองบริหารทรัพยากรศูนยวาสุกรี โดยมีภารกิจในงานสนับสนุนและดําเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ดานกับสวนงานบริหารในแต
ละคณะและสถาบัน/สํานัก
2) คณะ มีจํานวน 6 คณะ ประกอบดวย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศ วกรรมศาสตร แ ละสถาป ต ยกรรมศาสตร และคณะศิ ล ปศาสตร โดยแต ล ะคณะประกอบด ว ย
สํานักงานคณบดี และสาขาวิชาที่เปดสอน
3) สถาบัน มีจํานวน 1 สถาบัน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีภารกิจสนับสนุนดานการวิจัยและ
บริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย
4) สํานัก มีจํานวน 2 สํานัก คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจสนับสนุนดานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการจัดตั้งหนวยงานภายในเทียบเทากองที่ผานการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 หนวยงาน คือ สํานักคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่ควบคุมกํากับดูแลงานดานประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และสํานักสหกิจศึกษา ทําหนาที่รับผิดชอบการฝกงานนักศึกษา
ในรูปแบบความรวมมือกับสถานประกอบการ
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดการศึกษาทั้งในระดับ
อนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 53 หลักสูตร ซึ่ง
จําแนกเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 22 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 30 หลักสูตร
และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร
จํานวนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนกั ศึกษารวมทั้ง 4 ศูนย จํานวนทั้งสิ้น 11,408 คน
เปนระดับต่ํากวาอุดมศึกษา (ปวส.) จํานวน 3,033 คน และระดับอุดมศึกษา จํานวน 8,375 คน คิดเปน
สัดสวน 26.59 : 73.41
บุคลากร
1) บุคลากรสายวิชาการ มีจํานวนอาจารยทงั้ สิ้น 570 คน โดยมีสัดสวนวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก :
ปริญญาโท : ปริญญาตรี คิดเปนรอยละเทากับ 3.68 : 74.39 : 21.93 และมีสัดสวนตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย : ผูชวยศาสตราจารย : รองศาสตราจารย คิดเปนรอยละเทากับ 76.67 : 21.23 : 2.10
2) บุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวนทั้งสิ้น 485 คน จําแนกเปนขาราชการ 37 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย 61 คน พนักงานราชการ 12 คน ลูกจางประจํา 89 คน และลูกจางชัว่ คราว 286 คน
งบประมาณ
ปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดรับงบประมาณจํานวนทั้งสิน้
751,450,900 บาท โดยแบงเปนงบประมาณแผนดิน ประจําป 2551 จํานวน 612,806,400 บาท คิดเปนรอยละ
81.55 และงบประมาณผลประโยชนประจําป 2551 จํานวน 138,644,500 บาทคิดเปนรอยละ 18.45
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4. วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
4.1 การวางแผนและการประเมิน
การเตรียมการและการวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรายงานขอมูลพื้นฐาน
(Common data set) ของมหาวิทยาลัยตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2551 ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน
2551 ถึง 31 พฤษภาคม 2552 จากระบบฐานขอมูล Cheqa online system ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดตั้งแตวนั ที่ 7 กันยายน 2552
การดําเนินงาน
คณะกรรมการประเมิน คุณภาพฯ ไดดํ าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึ กษาระดั บสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในระหวางวันที่ 9 ถึง 10 กันยายน 2552 ซึ่งมีรายละเอียด
กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ดังนี้
วันที่ 9 กันยายน 2552
09.00 - 10.30 น. อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ และ
กรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10.30 - 11.30 น. สัมภาษณนโยบาย วิสยั ทัศนการบริหารงานและการจัดการศึกษาของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีและคณบดี
12.00 - 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนยวาสุกรี
13.00 - 14.00 น. เยีย่ มชมศูนยวาสุกรี
14.00 - 17.30 น. ตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ณ หองประชุมกลาโหม ศูนยวาสุกรี
17.30 - 18.30 น. พักรับประทานอาหารเย็น ณ หองประชุมกลาโหม ศูนยวาสุกรี
18.30 - 20.30 น. ตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ณ ศูนยวาสุกรี (ตอ)
ผูรับผิดชอบทุกตัวบงชี้ (ผูอํานวยการกอง สถาบัน สํานัก และคณบดีทกุ คณะ)
เตรียมเอกสารเพื่อรอรับการตรวจและตอบคําถามในระหวางกรรมการกําลังตรวจประเมินดวย
วันที่ 10 กันยายน 2552
09.00 - 12.00 น. ตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ณ หองมหาราช ศูนยหนั ตรา
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน
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15.30 - 17.00 น. ประชุมแจงผลการตรวจประเมินตอคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยและผูรับผิดชอบตัวบงชี้
หมายเหตุ ทุกหนวยงานเตรียมเอกสารหลักฐานตามตัวบงชี้ มาในวันที่ 8 กันยายน 2552
ตั้งแตเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หองประชุมวังนอย อาคารวิทยบริการ
การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ทุกทานไดรวมกันจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบัน ตามรายตัวบงชี้ขององคประกอบคุณภาพที่ไดรับมอบหมาย โดยคณะกรรมการประเมิน
คุ ณ ภาพฯ แต ล ะทา นจดบั น ทึ ก ข อ มู ล ภาคสนามขณะทํ า การตรวจเยี่ ย ม / การสั ม ภาษณผู เ กี่ย วขอ งและ
ตรวจสอบเอกสารภายหลังจากการตรวจเยี่ยมจึงนําขอมูลมารวมกันเพื่อประมวลในภาพรวมโดยเลขานุการฯ
เปนผูจัดทํารางรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน และประธานไดกําหนดใหมีการแจง
รางรายงานผลการประเมินฯ แกคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ทุกทาน พิจารณารายละเอียดความถูกตอง
เพื่อสรุปเปนรายงานการประเมินฯ ฉบับสมบูรณ และสงมอบใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ตอไป

4.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯไดตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือจากเอกสาร/หลักฐานที่ปรากฏ
ของแตละรายตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพและไดใหผูที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ชี้แจงที่มาของขอมูล
ซักถามในประเด็นตางๆ ที่เอกสาร/หลักฐานยังไมชัดเจนและขอดูเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม รวมทั้งไดสอบ
ทานขอมูลกลับจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

5 ผลการประเมิน
5.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แสดงในตารางที่ ป.1
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ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชีข้ องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้
คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย

เปาหมาย
คะแนน
หมายเหตุ
(/ = บรรลุ, ประเมิน
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน) x = ไมบรรลุ) (เกณฑ สกอ.)
7
/
3
- แนวโนมดูเรื่อง นศ. และ ทุนศึกษาตอ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

-

-

32.00

44.00

72.727

x

1

ตัวบงชี้ 1.1

ระดับ 7

ตัวบงชี้ 1.2

รอยละ 80

ตัวบงชี้ 2.1

ระดับ 6

-

-

6

/

3

ตัวบงชี้ 2.2

ระดับ 6

-

-

7

/

3

ตัวบงชี้ 2.3

ระดับ 4

-

-

5

/

3

ตัวบงชี้ 2.4

นอยกวา
รอยละ 80

2.00

6.00

33.333

/

1

ตัวบงชี้ 2.5

วุฒิปริญญาเอกอยู - ป.เอก 21
ระหวางรอยละ 1 - - ป.ตรี 125
19 หรือวุฒิปริญญา
เอกอยูระหวางรอย
ละ 20-29 แตวุฒิ
ปริญญาตรีมากกวา
รอยละ 5

570
570

วุฒิปริญญา
เอก รอยละ
3.684
วุฒิปริญญา
ตรีรอยละ
21.930

/

1

1. แกไขผลการผานเกณฑของ คณะคุรุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จาก
ผาน เปน ไมผาน
2.แกไขผลของสถาบันเปนผาน 2 คณะ ไมผาน 4 คณะ รวมรอยละ33.33
- ตรวจสอบแผนพัฒนาบุคลากร
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ตัวบงชี้ 2.7

- ผศ. 121
ผูดํารงตําแหนง
ระดับ ผศ. รศ.
- รศ. 12
และ ศ. รวมกันอยู รวม 133
ระหวาง
รอยละ 1 – 39
ระดับ 5
-

ตัวบงชี้ 2.8

4 ขอ

ตัวบงชี้ 2.9

รอยละ 70

1,685.00

เปาหมาย
คะแนน
หมายเหตุ
(/ = บรรลุ, ประเมิน
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
ผลลัพธ
ตัวหาร
(%หรือสัดสวน) x = ไมบรรลุ) (เกณฑ สกอ.)
570
ระดับ ผศ. รศ.
/
1
และศ. รวมกัน
รอยละ 23.333
ระดับ รศ.ขึ้นไป
2.105
4
x
3
ในเกณฑมาตรฐานระดับ 5 หมายถึง มีการวิเคราะหและสรุปปจจัยเสี่ยง รวมถึง
จัดทําแผนปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดการทําผิดจรรยาบรรณและดําเนินการตาม
แผนที่กําหนด โดยจากผลดําเนินการในรายงานการประเมินตนเองและการ
สัมภาษณยังไมไดมีการมีการวิเคราะหและสรุปปจจัยเสี่ยง
5
/
3
หลักฐานเงินวิจัยและผลงานวิจัยใหปรับแกไขใหเปนเฉพาะผลงานวิจัยดานการ
เรียนการสอน จํานวน 32 โครงการ
1,949.00
86.455
/
3

ตัวบงชี้ 2.10 รอยละ 90

1,599.00

1,685.00

94.896

/

2

4.09

1.00

4.090

/

3

17

รวม
22,843

รอยละ 0.074

/

3

ตัวบงชี้
คุณภาพ
ตัวบงชี้ 2.6

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย

ตัวบงชี้ 2.11 ระดับความพึง
พอใจ มีคะแนน
เฉลี่ยมาก กวาหรือ
เทากับ 3.50
ตัวบงชี้ 2.12 รอยละ 0.03

ตัวตั้ง

-

มีการประเมินผลจากบัณฑิตที่มีงานทําแลวเปนสัดสวนรอยละ 64.57 และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีรอยละการตอบกลับนอยที่สุด
ที่รอยละ 49.63
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ตัวบงชี้
คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย

ตัวตั้ง

ตัวหาร

เปาหมาย
คะแนน
หมายเหตุ
(/ = บรรลุ, ประเมิน
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน) x = ไมบรรลุ) (เกณฑ สกอ.)
8
/
3
1. ผลการดําเนินงานในระดับที่ 7 ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน แตจากการ
สัมภาษณกองพัฒนานักศึกษา และพิจารณาหลักฐาน พบวามีแบบประเมิน
คุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องและมีผลการประเมิน ดังนั้น ขอใหแกไข
การเขียนและอางอิงหลักฐานของเกณฑระดับที่ 7
4
/
3
ระดับที่ 1 ใหแกไขหลักฐานคูมือกิจกรรมนักศึกษาใหตรงกับที่รายงาน

ตัวบงชี้ 3.1

ระดับ 7

-

-

ตัวบงชี้ 3.2

ระดับ 4

-

-

ตัวบงชี้ 4.1

4 ขอ

-

-

5

/

3

ตัวบงชี้ 4.2

5 ขอ

-

-

3

x

2

ตัวบงชี้ 4.3

18,752,315

527.00

35,583.140

/

3

ตัวบงชี้ 4.4

มากกวาหรือ
เทากับ 25,000.บาท
รอยละ 1 - 19

48.00

527.00

9.108

/

1

ตัวบงชี้ 5.1

ระดับ 7

-

-

5

/

2

-ยังขาดระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือกับองคกรภายนอก อยางเปน
รูปธรรม
-ขาดระบบรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่นาเชื่อและรวดเร็วตอเหตุการณ
-ขาดกลไกสนับสนุนจดสิทธิบัตรใหแกนักวิจัยอยางเปนรูปธรรม
ไมควรนําบุคลากรฝายสนับสนุนที่ไมใชตําแหนงนักวิจัย มาคิดคํานวณ
ถึงแมวาจะมีการสนับสนุนเงินวิจัยก็ตาม ซึ่งเปนลักษณะงานที่จะตองทําเพื่อ
วิเคราะหขอมูลสําหรับใชในภาระงานที่รับผิดชอบโดยตรง
-ขาดกลยุทธในการจัดทํากลไกการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรอยางชัดเจน
- ยังไมพบแผนเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการสังคมเขากับภารกิจ
อื่นๆ อยางเปนรูปธรรม
- การยกตัวอยางควรเปนเรื่องเดียวกัน เพื่อใหเห็นความสอดคลองกันในแตละ
ระดับในแตละตัวบงชี้
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ผลการดําเนินงาน

ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ 5.2

เปาหมาย
คะแนน
หมายเหตุ
(/ = บรรลุ, ประเมิน
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน) x = ไมบรรลุ) (เกณฑ สกอ.)
55.263
/
3
-ควรจัดขอมูลเปนลักษณะรายชื่ออาจารย, ประเภทกรรมการ, หนวยงานที่เชิญ,
สถานที่หรือวันเดือนป
32.827
/
2

ตัวตั้ง

ตัวหาร

รอยละ 25 - 34

315.00

570.00

ตัวบงชี้ 5.3

รอยละ 25 - 39

173.00

527.00

ตัวบงชี้ 5.4

มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 85
มากกวาหรือ
เทากับ 4 แหลง

-

-

85.050

/

3

3.00

1.00

3.000

x

2

-

-

4

/

3

ตัวบงชี้ 5.5

ตัวบงชี้ 6.1

ระดับ 4

- มีแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติจํานวน 3 แหลง คือ
ศูนยเทคโนโลยีแมพิมพ คลินิกเทคโนโลยี, ศูนยทดสอบมาตรฐานสากล MOS
โดยศูนยทดสอบมาตรฐานสากล MOS ยังคงใหบริการในดานการทดสอบแก
นักศึกษาและอาจารยเปนสวนใหญ และไมมีบริการดานการอบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอรในปการศึกษา 2551
สวนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ, และโครงการซอมบํารุงดูแลรักษาเครื่องจักรกล
การเกษตรรวมกับมูลนิธิพระดาบส ยังไมมีการบริการทางวิชาการอยางเปน
รูปธรรม และโครงการความรวมมือกับวิทยาลัยครูบานเกิน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีลักษณะการใหทุนการเรียนการสอน
ยังไมมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม และมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ แตมีการเผยแพรและบริการดาน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
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ตัวบงชี้
คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย

ตัวตั้ง

ตัวหาร

เปาหมาย
คะแนน
หมายเหตุ
(/ = บรรลุ, ประเมิน
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน) x = ไมบรรลุ) (เกณฑ สกอ.)
5
/
3
-มีการดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี โดยตั้ง
คณะกรรมการประเมิน 5 ทาน เปนกรรมการภายนอก 2 ทาน แตยังไมได
ประเมินผูบริหารระดับเทียบเทาคณะวิชา และไมไดดําเนินการประเมินครบ
360 องศา
4
/
3
-มีการใหการพัฒนาผูบริหาร

ตัวบงชี้ 7.1

5 ขอ

-

-

ตัวบงชี้ 7.2

ระดับ 4

-

-

ตัวบงชี้ 7.3

ระดับ 4

-

-

5

/

3

ตัวบงชี้ 7.4

ระดับ 4

-

-

4

/

2

ตัวบงชี้ 7.5

ระดับ 6

-

-

6

/

3

ตัวบงชี้ 7.6

ระดับ 5

-

-

5

/

3

- มีการจัดทําแผนความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ แตทําเฉพาะบางแผนมา
ปฏิบัติ และทุกหนวยเขารวมการจัดการความรูเพียงเรื่องเดียว
- ควรสงเสริมใหคณะวิชาฯ มีการนําเทคนิคการจัดการความรูไปจัดการความรู
ภายในองคกร
-มีการประเมินความพึงพอของการใหบริการ ระบบเครือขาย แตยังไมมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของโปรแกรมระบบงาน ควรมีการ
ประเมินตามฟงกชันผูใชงาน
- การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม มหาวิทยาลัยฯ นําเสนอ
เฉพาะสวนมุงเนนงานประชาสัมพันธ และ งานบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม
มีการดําเนินการครบตามวงจรที่กําหนด
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ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย
คะแนน
(/ = บรรลุ, ประเมิน
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน) x = ไมบรรลุ) (เกณฑ สกอ.)
/
2
รางวัลผลงาน
ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ
รอยละ 1.228
5
/
3

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย

ตัวตั้ง

ตัวหาร

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
-จํานวนอาจารย วิศวกรรมศาสตรฯ, บริหารธุรกิจฯ, ศิลปศาสตร, ครุศาสตรฯ
- บุคลากรสายสนับสนุน 19 คนไมนับเปนบุคลากรวิจัย เพราะเปนการทําวิจัย
สถาบันฯ และตอนสนองความตองการมหาวิทยาลัย ไมใชเปนวิจัยเฉพาะทาง

ตัวบงชี้ 7.7

รอยละ 0.1 รอยละ 0.99

7

570

ตัวบงชี้ 7.8

ระดับ 5

-

-

ตัวบงชี้ 7.9

ระดับ 5

-

-

7

/

2

-ใชขอมูล ก.พ.ร. แตยังไมไดลงไประดับบุคคล

ตัวบงชี้ 8.1

ระดับ 7

-

-

7

/

3

- ควรนําแนวคิดในการวิเคราะหการเงินเชิงธุรกิจมาใช

ตัวบงชี้ 8.2

ระดับ 5

-

-

4

x

3

- ขาดขอมูลเชิงประจักษ และ แผนในการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม

ตัวบงชี้ 9.1

ระดับ 7

-

-

6

x

3

ตัวบงชี้ 9.2

ระดับ 4

-

-

4

/

2

ตัวบงชี้ 9.3

ระดับ 4

-

-

4

/

3

มีการจัดทําระบบฐานขอมูล FIS ของมหาวิทยาลัย แตการเชื่อมโยงเอกสาร/
หลักฐานของระบบ FIS ยังไมสมบูรณ
จากผลการดําเนินการระดับ 5 ที่อางถึง เชน โครงการคายอาสา ศูนยสุพรรณบุรี
ที่รวมกับเครือขายภาคตะวันตก (9.2-5.1-R23) ,ตัวอยางกิจกรรมของคณะ
วิศวกรรมศาสตร (9.2-5.2-R13) ยังไมสะทอนใหเห็นวาเปนโครงการของ
นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน
มีการเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพบวามีรายงานสรุปโครงการ
"อบรมสาระความรูและเพิ่มสมรรถนะนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต"

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชีข้ องทุกองคประกอบ

2.53

- นาจะเปนวิธีปฏิบัติที่ดีได
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5.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ แสดงในตารางที่ ป.2
ตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบคุณภาพ

ผลการประเมิน
<=1.50 ยังไมไดคุณภาพ
1.51– 2.00 ระดับพอใช
2.01– 2.50 ระดับดี
2.51- 3.00 ระดับดีมาก

I

P

O

รวม

-

3.00

1.00

2.00

พอใช

1.00

3.00

2.75

2.42

ดี

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

4. การวิจยั

3.00

2.50

1.00

2.25

ดี

5. การบริการวิชาการแกสังคม

3.00

2.00

2.33

2.40

ดี

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ

3.00

2.80

2.33

2.67

ดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้ องทุกองคประกอบ

-

2.50

3.00

2.67

ดีมาก

2.00

2.81

2.31

2.53

ดีมาก

ผลการประเมิน

พอใช

ดีมาก

ดี

1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

19

รายงานผลการตรวจประเมิน มทร.สุวรรณภูมิ 2551

5.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา แสดงในตารางที่ ป.3
ตารางที่ ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานอุดมศึกษา
I
P
O
รวม
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

ผลการประเมิน
<=1.50 ยังไมไดคุณภาพ
1.51– 2.00 ระดับพอใช
2.01– 2.50 ระดับดี
2.51- 3.00 ระดับดีมาก

-

-

2.75

2.75

ดีมาก

3.00

2.80

2.20

2.63

ดีมาก

1.80

2.89

2.00

2.39

ดี

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการฯ
ก. ดานธรรมาภิบาลของการบริการ
การอุดมศึกษา
ข. ดานพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูฯ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้ องทุกมาตรฐาน

-

2.50

-

2.50

ดี

2.00

2.81

2.31

2.53

ดีมาก

ผลการประเมิน

พอใช

ดีมาก

ดี

5.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ แสดงในตารางที่ ป.4
ตารางที่ ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
มุมมองดานการบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

<=1.50 ยังไมไดคุณภาพ
1.51– 2.00 ระดับพอใช
2.01– 2.50 ระดับดี
2.51- 3.00 ระดับดีมาก

2.00

2.67

2.63

2.56

ดีมาก

-

3.00

2.00

2.70

ดีมาก

3. ดานการเงิน

3.00

3.00

-

3.00

ดีมาก

4. ดานบุคลากรการเรียนรูแ ละนวัตกรรม

1.67

2.67

1.50

2.18

ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมุมมอง

2.00

2.81

2.31

2.53

ดีมาก

ผลการประเมิน

พอใช

ดีมาก

ดี

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
2. ดานกระบวนการภายใน
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5.5 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตามราย
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีกระบวนการในการจัดทําแผน และทบทวนแผนกลยุทธ วิสัยทัศน และมีการทําประชาพิจารณ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ไมพบแผนกลยุทธในการพัฒนาสถาบัน เชนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เปน e-university
2. ไมพบตัวบงชีข้ องมหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปในทิศทางตามวิสัยทัศน
3. ขาดขอมูลเชิงปริมาณ และ รายงานบทสรุปสําหรับผูบริหาร
4. แมวามหาวิทยาลัยฯ มีแนวปฏิบัติในการจัดเก็บขอมูล โดยมีการกําหนดเจาภาพแตกระบวนการ
ในการจัดเก็บขอมูลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ ของผูบริหารยังไมไดบรู ณาการกับระบบงานอื่น ๆ ที่ตองการ
ใชขอมูลประเภทเดียวกัน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีแผนกลยุทธในการพัฒนาสถาบัน เชน แผนการพัฒนาเปน e-university แผนพัฒนา
บุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
2. ควรจัดทําแผนกลยุทธ e-university เพื่อรองรับการทํางานแบบ Virtual ของมหาวิทยาลัยฯ และ
ลดเวลาการเดินทางของบุคลากร สงเสริมการเรียนการสอนทางไกลมากขึ้น (สื่อการเรียนการสอน)
3. ปรับรื้อกระบวนการในการจัดเก็บขอมูลตามภารกิจ โดยวิเคราะหความตองการใชขอมูล และ
กําหนดกระแสการไหลของขอมูลใหชัดเจน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง
1. มีการเรียนการสอนที่เนนผุเรียนเปนสําคัญ โดยเนนใหนักศึกษาปฏิบัติไดจริง และทุกคณะให
ความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะหลักสูตรสหกิจศึกษา
2. มีกิจกรรมสนับสนุนทุกหลักสูตร และบุคคล องคกร ชุมชนภายนอกมีสวนรวมในการใหขอมูล
ปอนกลับแกมหาวิทยาลัย เชนสถานประกอบการ
3. ทุกคณะใหความสําคัญและสนับสนุนการทําวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรเพิ่มแหลงขอมูลในกระบวนการ SOP เรื่องการขอเปดหลักสูตรใหมีการสํารวจความ
ตองการของผูที่จะศึกษาตอเพื่อ เปนขอมูลในการเปดหลักสูตรใหม
2. ควรเพิ่มชองทางใหผูปกครองของศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบันมีสวนรวมในการใหขอมูลเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแผนเชิงรุกในการสนับสนุนการทําวิจัยการเรียนการสอนใหแกคณะ เชน
การใหความรู การอบรมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะ
4. ควรมีการวิเคราะหภาวะการไดงานทําและการไดเงินเดือนแยกหลักสูตร 4 ป กับหลักสูตร
เทียบโอน
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
1. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําไมเปนไปตามเกณฑ ไดแก คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะคุรุศาสตรอุตสาหกรรม โดยมี
จํานวนอาจารยมากกวาเกณฑที่กําหนด และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีมีจํานวนอาจารยนอยกวา
เกณฑที่กําหนด
2. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโทหรือปริญญาเอก เทียบเทาอาจารย
ประจําไมเปนไปตามเกณฑ
3. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยไมเปนไปตามเกณฑ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรทําการวิเคราะหภาระงานที่สอดคลองกับสัดสวนนักศึกษา
2. ควรมีกลไกเชิงรุกในการรับและประชาสัมพันธหลักสูตรในคณะที่มีจํานวนนักศึกษานอยกวา
เกณฑ
3. เรงพัฒนาและสงเสริมใหคณาจารยศึกษาตอและจบการศึกษาตามกําหนด
4. ควรมีกลไกเชิงรุกในการใหอาจารยทําผลงานวิชาการเพือ่ ขอตําแหนงทางวิชาการทัง้ ดาน
นโยบายและหนวยสนับสนุน
5. ควรมีกลไกใหอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมีผลงานตอเนื่องเพื่อเพิ่มระดับตําแหนงทาง
วิชาการ
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง
1. มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาในทุกดานตามเกณฑและมีการสํารวจและประเมินผล
การใหบริการ
2. มีการวางแผนการจัดกิจกรรมในทุกดานตามเกณฑและกิจกรรมมีความหลากหลาย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 ใหมสี ัดสวนในแตละคณะฯที่เหมาะสม
2. ควรมีการนําผลการประเมินคุณภาพการบริการมาพัฒนาการจัดบริการใหครบทุกคณะฯและ
หนวยงานสายสนับสนุนที่เกีย่ วของ
3. ควรวิเคราะหสัดสวนของประเภทกิจกรรมใหสอดคลองกับปณิธานการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย
4. ขอมูลเชิงประจักษ จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 20 (ประมาณ) ควรมี
กลยุทธใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดใหมากขึ้น
แนวปฏิบตั ิที่ดี
มีการกําหนดชั่วโมงกิจกรรมวันพุธในระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรมทีส่ ําคัญในวันพุธ เชน กิจกรรม
ใหนกั ศึกษาเขาพบอาจารยทปี่ รึกษา ใหเขารวมกิจกรรมของคณะ หรือ กิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือ
ศิลปวัฒนธรรม
สําหรับเรื่อง กิจกรรมวันพุธ เปนแนวปฏิบตั ิที่ดี เพราะมีตารางที่แนนอนตั้งแตตน ภาคการศึกษา
สําหรับใหนกั ศึกษาเขาพบอาจารยที่ปรึกษา ใหรวมกิจกรรมคณะ ใหรวมกิจกรรมมหาวิทยาลัย (สสส.) หรือ
ศิลปวัฒนธรรม และเปนวันจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน เชน ทัศนศึกษา ทําใหนกั ศึกษาสามารถมารวมกิจกรรม
ไดทุกคณะ
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งสถาบันวิจยั และพัฒนา เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
โดยกําหนจุดเนนงานวิจยั 3 ดาน คืออาหารเพื่อสุขภาพ พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีแมพิมพ ซึ่งมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจยั ของชาติ
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2. มีการประสานกับองคกรภายนอก ในการสรางงานวิจยั ที่ใชประโยชนไดเชน ประสานกับ
องคการปกครองทองถิ่น (อปท.) จัดทําโครงการวิจัยเรื่องการผลิตขาวโพดขาวเหนียวอยางครบวงจร และมี
เครือขายราชมงคล 9 แหงในการเผยแพรผลงานวิจยั
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรเปนหนวยงานที่มีการดําเนินงานเชิงรุกดานงานวิจยั ของ
มหาวิทยาลัย จึงควรมีบทบาทหนาที่ในดานตางๆ อาทิเชน
- พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย ผานทางเวปไซด
- ควรเปนตัวกลางในการประสานงานกับแหลงทุนภายนอก เพื่อหาเงินอุดหนุนการวิจัยเพิ่มขึน้
- ควรปรับปรุงระเบียบหรือประกาศเพื่อใหเอื้อตอการสนับสนุนการวิจัยและเผยแพรผลงานวิจยั
- ควรสรางแรงจูงใจแกนกั วิจยั อยางเปนรูปธรรม
- ควรมีการใหความรูและอํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรอยางเปนระบบ
- ควรมีกลยุทธเชิงรุกในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
โดยเฉพาะบุคลากรที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจยั จากมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการขอกําหนดตําแหนงวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ
2. ควรเสริมสรางระบบรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
นาเชื่อและรวดเร็วตอเหตุการณ โดยมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
3. แมวาคณะวิชา มีการการสรางความรวมมือกับองคการภายนอก แตควรจัดทําแนวทาง
เสริมสรางความรวมมือกับองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐ บริษัทเอกชนและภาคอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง
1. มีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
2. คณาจารยสว นใหญมีบทบาทในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ควรมีการกําหนดภาระงานของบุคลากรใหชัดเจนในดานการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการ
วิชาการ
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการใหบริการวิชาการใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน
2. ควรจัดทําแผนเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการสังคมเขากับภารกิจอื่นๆ อยางเปน
รูปธรรม
3. ควรเสริมสรางระบบรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
นาเชื่อและรวดเร็วตอเหตุการณ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ศูนยทดสอบมาตรฐานสากล MOS ควรมีการใหบริการดานการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร
ใหแกบุคคลทั่วไปอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการทดสอบความรู
2. ควรจัดใหเปนแหลงบริการ ดานการเรียนรูธ รรมชาติจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่ตั้งใกลเคียงกับมรดกโลก
2. มหาวิทยาลัย มีศูนยศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนหนวยงานทีส่ ามารถดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ใหบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัดพระ นคร
ศรีอยุธยา ทําใหเกิดฐานขอมูล การบูรณาการกับภารกิจอืน่ ๆ รวมทั้งการเผยแพรดานศิลปวัฒนธรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ เชน การมีสวนรวมในการแสดงแสงสีเสียงอยุธยามรดกโลก เปนตน
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรหาแนวทางในการจดอนุสิทธิบัตรในเรื่องทารําที่มหาวิทยาลัยไดคิดประดิษฐขนึ้ และ
พัฒนาใหเปนมาตรฐานโดยผูเชียวชาญ โดยเปนทีย่ อมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง
1. มีการสงเสริมการพัฒนาผูบริหารและบุคลากรที่เปนระบบ
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2. มีการนําระบบ COSO มาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา โดยจําแนกความเสี่ยงเปน 4
ประเภท คือ ดานกฎหมาย ยุทธศาสตร การเงิน การดําเนินการ และการบริหารจัดการ ทุกหนวยงานมีสวน
รวมในการวิเคราะหความเสี่ยงของหนวยงาน มีการติดตามการดําเนินการตามแผนความเสี่ยง และมีการ
จัดทํารายงานเสนอผูบริหาร
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ไมพบการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
2. ปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจดานระบบฐานขอมูล และระบบงาน
3. ขาดขอมูลเชิงปริมาณในการวิเคราะหการใชทรัพยากรภายในรวมกัน
4. ปรับรื้อและวิเคราะหปริมาณงานของบุคลากรสายสนับสนุน (7.4)
5. ขอมูลเชิงประจักษ มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรสายวิชาการที่เปนลูกจางชั่วคราวถึงรอยละ 18
และสายสนับสนุนรอยละ 58 มหาวิทยาลัยฯ ควรหากลยุทธในการบริหารงานบุคคล สงเสริมสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน กําหนด เสนทางการเดินของตําแหนง เพือ่ สรางขวัญกําลังใจ รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และ
ควรมีการวิเคราะหทบทวนลักษณะงานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคกร
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ E-university เพื่อรองรับการทํางานแบบ Virtual ของมหาวิทยาลัยฯ และ
ลดเวลาการเดินทางของบุคลากร สงเสริมการเรียนการสอนทางไกลมากขึ้น (สื่อการเรียนการสอน)
2. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และใบประเมินควรมีการสํารวจสิ่งสนับสนุน
และสวัสดิภาพของบุคลากร ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญในการปรับปรุงระบบบริหารงานกลางอยางเปนระบบ
3. แบบประเมินความพึงพอใจดานระบบฐานขอมูล ควรมีการประเมินใหตรงกับผูใชงาน และ
ตรงตามระบบงาน
4. ควรมีขอมูลเชิงปริมาณในการวิเคราะหการใชทรัพยากรภายในรวมกัน และมีการกําหนด
แผนงานในการปรับปรุงอยางชัดเจน
5. ควรมีการศึกษาปริมาณงาน จัดหาระบบงานแบบอัตโนมัติ และระบบสารสนเทศในการทํามาก
ขึ้น เพื่อใหสอดรับกับสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย (ตัวอยางกรณีศกึ ษา counter services)
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. แมวามหาวิทยาลัยฯ จะมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ ตามเกณฑการประเมินครบทุกขอ มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการวิเคราะห
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คาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมัน่ คงเชิง ลึก และควรมีขอมูลสรุปสําหรับผูบริหารให
ทราบแนวโนมดานการเงินในหมวดอื่น ๆ
2. แมวามหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน เชนมี
การวิเคราะหความตองการใชทรัพยากร แตไมมีขอมูลเชิงปริมาณ หรือ ขอมูลเชิงประจักษในการวิเคราะห
อีกทั้งไมมีการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ และยังไมพบแผนในการแกไขปญหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ผูบริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยางเปนรูปธรรม
2. บุคลากรมีความเขาใจและใหความรวมมือในการดําเนินงานดานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางสม่ําเสมอ
3. มีหนวยงานทีร่ ับผิดชอบดานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับคณะและ
สถาบัน
4. มีการจัดทําโครงการฝกอบรมใหความรูด านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแก บุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา
5. มี กลยุทธในการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ และไดรับความ
รวมมือจากบุคลากรทุกฝาย และควรเสริมจุดแข็งดังกลาวใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ และมีการพัฒนา
ปรับปรุงตามวงจร PDCA
6. หนวยงานสนับสนุนมีการจัดทํา SOP (Standard Operation Procedure) แต ควรเพิ่มรอบ
ระยะเวลาในการทํางานในแตละกระบวนการยอย และจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน และเปนขอมูล
พื้นฐานในการลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ไมพบขอมูลการสรางเครือขายดานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางทั้ง
หนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน
2. ไมพบหลักฐานในการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา และ หนวยงาน
สนับสนุน
3. ไมพบระบบประกันคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน
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4. ไมพบขอมูลในการจัดใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให
ครอบคลุมนักศึกษาทุกคณะและสงเสริมใหสามารถนําไปใชในโครงการ/กิจกรรมของนัก ศึกษา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรสราง เครือขายดานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางทั้งหนวยงาน
ภายในและภายนอกสถาบัน และควรมีหลาย ๆ ชองทางในการสรางเครือขาย
2. ควรมีการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา และ หนวยงานสนับสนุน
เพื่อเปนขอมูลสําหรับมหาวิทยาลัยในการติดตามพัฒนาของหนวยงาน และดําเนินการใหครบตามวงจร
PDCA และมหาวิทยาลัยฯ ควรมีระบบติดตามการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
3. ควรจัดทําระบบประกันคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน
4. ควรจัดใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหครอบคลุมนักศึกษา ทุก
คณะและสงเสริมใหสามารถนําไปใชในโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา และควรเชื่อมโยงกับคุณภาพ
บัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
5. ควรมีการปรับรื้อกระบวนการในการจัดเก็บขอมูล และจัดทําหลักฐาน/เอกสารอยางเปนระบบ
เพื่อเปนขอมูลทั้ง สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ. และควรมีการนําระบบ FIS ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ควรมีการประชาสัมพันธ เผยแพร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
ผานชองทางสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง
วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม
มีการดําเนินการกิจกรรม 5 ส อยางเปนระบบและมีความตอเนื่องในทุกระดับทั้งบุคลากรและ
นักศึกษาจนเปนวัฒนธรรมหนึ่งขององคกร

5.6 ขอสรุปตามองคประกอบคุณภาพ
แมวามหาวิทยาลัยฯ จะมีกระบวนการในการพัฒนาและจัดทําแผนกลยุทธ แตการบรรลุเปาหมาย
ของการดําเนินการตัวบงชีย้ งั ไมเปนไปตามเปาหมายที่ กําหนด และ มหาวิทยาลัยฯ ควรผนวกแผนกลยุทธ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางทีก่ ําหนดตามวิสัยทิศน และจุดมุงเนน กับแผนกลยุทธในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เชน การพัฒนาเปน E-university Virtual Office และ แผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลอง
กับหลักสูตรกับจุดมุงเนน ควรมีการเพิ่มเติมกระบวนการในการติดตามแผน มีขอมูลที่ผูบริหารสามารถ
นํามาใชและปรับแผนหรือติดตามความกาวหนาอยางทันทวงที
ซึ่งมีกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน การวิเคราะหภาระงาน และ ความกาวหนาในสายอาชีพ
การสรางขวัญ กําลังจะเปนหนึ่งในกระบวนการที่แกปจ จัยนําเขาที่อยูท ี่ระดับพอใชได
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5.7 ขอสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ในมุมมองของการบริหารการศึกษา ผลการประเมินตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา ซึ่งเชื่อมโยงกับคุณภาพ
อาจารย เปนประเด็นหลักที่ตองดําเนินการพัฒนา และตองวางแผนระยะมีการตรวจติดตามแผน หรือหา
กลยุทธใหมในการบรรจุจางคณาจารย เชน ตองบรรจุจางเฉพาะทีเ่ ปนปริญญาเอก หรือ มีกลไกในการ
สรางขวัญและกําลังใจในการเขียนผลงานขอตําแหนงทางวิชาการ
อีกประเด็นที่มหาวิทยาลัยฯ อาจหยิบยกมาพัฒนาปรับปรุงคือ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการ
ความรู ดวยมหาวิทยาลัยฯ มีจุดเดนที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่ไดกําหนดใหเปนมรดกโลก ควรดําเนินการบูรณาการ
เรียนการสอน และการจัดการความรู ทําการสกัดความรูในบุคคลทีมีประสบการณ เพือ่ จัดทําองคความรูที่
สําคัญของจังหวัด

5.8 ขอสรุปตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ผลประเมินตามมุมมองบริหารจัดการ เปนขอมูลยืนยันไดวามหาวิทยาลัยฯ ควรดําเนินการเรื่อง
บุคลากร การเรียนรูและนวตกรรม (อานคําแนะนําในหัวขอที่ 5.7) มหาวิทยาลัยฯ ควรใชประโยชนกรอบ
แนวคิดของมุมมองบริหารจัดการ ในการจัดทําแผนกลยุทธใหสอดคลองกับมุมมองการบริหารจัดการ และ
ดังที่ไดกลาวขางตน แผนกลยุทธทุกแผนงานควรปรากฎในแผนงาน และมีการติดตามความกาวหนาใหครบ
ทุกแผนงาน ไมควรติดตามเฉพาะแผนงานที่นําเสนอของบประมาณเทานั้น
อยางไรก็ตามการปรับปรุงคุณภาพปจจัยนําเขาเพื่อไดตามเกณฑมาตรฐานตอง ดําเนินการเปนแผน
ระยะยาว มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการตรวจสอบระบบหรือกระบวนการเพือ่ ใหมั่นใจวากระบวนการในการ
ดําเนินงาน ยังเปนไปตามมาตรฐาน และควรมีการพัฒนากระบวนการในการทํางานอยางตอเนื่อง และดวย
ขอจํากัดดานทางกายภาพ ระบบจัดการแบบอัตโนมัติจะเปนระบบที่ชวยการทํางานของมหาวิทยาลัยให
สามารถ สื่อสารไดอยางทัว่ ถึง และในเวลาที่หมาะสม

6 วิธีปฏิบัตทิ ี่ดี/นวัตกรรม
1. มีวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา โดยกําหนดเปนวันกิจกรรมทุกวันพุธ
2. มี การนําระบบ COSO มาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา โดยจําแนกความเสี่ยงเปน 4 ประเภท
คือ ดานกฎหมาย ยุทธศาสตร การเงิน การดําเนินการและการบริหารจัดการ ทุกหนวยงานมีสวนรวมในการ
วิเคราะหความเสียงของหนวยงาน มีการติดตามการดําเนินการตามแผนความเสียง และมีการจัดทํารายงาน
เสนอผูบริหาร

