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ค ำน ำ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2560 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนด ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สุราษฎร์ธานี ที่ 1550/2561 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ระดับหลักสูตร และตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1629/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 
2561 เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับระดับคณะ ระดับส านัก/สถาบัน และระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองตอบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม  

ส าหรับผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สุราษฎร์ธานี ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
ระดับส านัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของทุกหน่วยงาน 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้          
จะเป็นประโยชน์ต่อสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร  อันจะเป็นโอกาสเพ่ือการปรับปรุง พัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อไป 
 
 
 
 

ดร.วัฒนา รัตนพรหม 
  รักษาราชการแทน  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
    ตุลาคม 2561 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พัฒนามาจากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 
ในช่วงแรกเปิดสอนเฉพาะหลักสูตรนักศึกษาครู โดยในปี พ.ศ. 2528 ขยายการเปิดสอนสาขาวิชาอ่ืนในปี 
พ.ศ. 2542 ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา และปี พ.ศ. 2553 ได้ด าเนินการเปิดสอนปริญญาเอก หลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการจัดการศึกษาทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการขอปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว 
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในกลุ่ม ข 
สถาบัน ที่เน้นการสอนระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการหน่วยงาน
ต่าง ๆ ประกอบด้วย 7 คณะวิชา 5 ส านัก 1 สถาบัน เปิดสอน 58 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 51 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร          
มีบุคลากรทั้งสิ้น 925 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ 525 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 400 คน 
มีนักศึกษา ทั้งภาคปกติ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท) และโครงการพิเศษ 
รวม 23,142 คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 950,820,258 ล้านบาท 
จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 592,353,600 บาท และงบประมาณเงินรายได้ 358,466,658 บาท  
 
วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 การประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  เป็นการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบสถานภาพ จุดแข็ง   
จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพของตนเอง ให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพต่อไป 
 
กรอบการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 การประเมินคุณภาพภายใน เริ่มจากการศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย
ประชุมก าหนดกรอบการตรวจสอบและประเมินเพ่ือเตรียมความพร้อมและวางแผนการตรวจประเมิน    
รับฟังรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยผู้บริหาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนชุมชน ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากร
สายสนับสนุน และผู้แทนนักศึกษา ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับคณะ และส านัก/สถาบัน รายงานผลการ
ประเมินด้วยวาจาให้ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน รวมถึงการสรุป
รายงาน การจัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 
 
 



ง 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีหลักสูตรวิชา จ านวน 58 หลักสูตร และ
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน 57 หลักสูตร และมีจ านวน 1 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ใช้ผลการประเมินและรับรองหลักสูตรของสภาการพยาบาล โดยผ่านความ
เห็นชอบจาก สกอ. ซึ่งพบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร อยู่ในระดับดี จ านวน 54 หลักสูตร 
ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และ 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และผลการประเมินไม่ได้มาตรฐาน จ านวน 2 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ด าเนินการปิดหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พบว่า คณะครุศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก (4.67) อีก 6 คณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดี 
ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4.33) คณะนิติศาสตร์ (4.22) คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (4.08) คณะวิทยาการจัดการ (4.06) คณะพยาบาลศาสตร์ (3.96) และวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเที่ยว (3.81) ตามล าดับ   

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน อยู่ในระดับดีมาก ประกอบด้วย ส านักศิลปะและวัฒนธรรม (4.89) และส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.88) และผลการประเมินอยู่ในระดับดี ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย (4.25) ส านักงาน
อธิการบดี (4.11) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (4.11) และสถาบันวิจัยและพัฒนา (3.56) ตามล าดับ  

 

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย สรุปคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่ใน
ระดับดี จ าแนกผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การสร้างบัณฑิต อยู่ใน
ระดับดี (3.66) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย อยู่ในระดับดีมาก (4.70) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
อยู่ในระดับดีมาก (5.00) องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก (5.00) 
และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อยู่ในระดับดี (4.39)  
 
จุดเด่น 

มหาวิทยาลัย มีท าเลที่ตั้งเหมาะสม มีความโดดเด่นในการพัฒนาทางกายภาพ มีภูมิทัศน์สวยงาม 
และมีอาคารที่เพียงพอ 
 
จุดที่ควรพัฒนาเร่งด่วน 
 1. มหาวิทยาลัย ยังมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่น้อยมาก (ร้อยละ 17.33) 
แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการส่งเสริมสนับสนุนทั้งเงินทุนและที่ปรึกษา ดังนั้น ควรมีระบบในการติดตาม 
ก าหนดระยะเวลา และวางแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล รวมทั้งประเมินผลเพ่ือหาข้อสรุป เพ่ือหาแนวทาง
และมาตรการในการปรับปรุงต่อไป 
 2. เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลงประมาณร้อยละ 10 จึงควรประหยัดค่าใช้จ่ายและจัดหารายได้
เพ่ิมเติม ให้สมดุลกับรายรับ 



จ 
 

3. มหาวิทยาลัย ควรตั้งทีมงานเพ่ือปรับระบบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ      
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบของการบูรณาการตาม    
พันธกิจสัมพันธ์ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
ตามระบบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) การผลิต
บัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) การบริหารจัดการ 
โดยแบ่งการประเมินในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านักและสถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ าแนกตามคณะเปรียบเทียบระหว่าง          

ปีการศึกษา 2558 ถึง 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีหลักสูตรวิชา จ านวน 58 หลักสูตร และรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน 57 หลักสูตร พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
อยู่ในระดับดี จ านวน 54 หลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และผลการประเมินไม่ได้มาตรฐาน 
จ านวน 2 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งได้ปิดหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และมีจ านวน 1 หลักสูตร คือ  หลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ ใช้ผลการประเมินและรับรองหลักสูตรของสภาการพยาบาลโดยผ่านความเห็นชอบจาก สกอ.            
มีรายละเอียดดังนี้ 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
คณะครุศาสตร์  
1. ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3.23 (ดี) 3.19 (ดี) 3.28 (ดี) 
2. ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 3.06 (ดี) 3.14 (ดี) 3.35 (ดี) 
3. ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 3.34 (ดี) 3.52 (ดี) 3.49 (ดี) 
4. ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.07 (ดี) 3.43 (ดี) 3.54 (ดี) 
5. ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3.46 (ดี) 3.72 (ดี) 3.75 (ดี) 
6. ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  2.90 (ปานกลาง) 3.10 (ดี) 3.57 (ดี) 
7. ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 3.54 (ดี) 3.38 (ดี) 3.49 (ดี) 
8. ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  1.57 (น้อย) 3.07 (ดี) 2.99 (ปานกลาง) 
9. ประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพคร ู 3.15 (ดี) 3.40 (ดี) 3.47 (ดี) 
10. ครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ 3.64 (ดี) 3.60 (ดี) 3.44 (ดี) 
11. ครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3.32 (ดี) 3.48 (ดี) 3.36 (ดี) 
12. ครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาบริหารการศึกษา 3.40 (ดี) 3.44 (ดี) 3.57 (ดี) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1. รัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3.20 (ดี) 3.01 (ดี) 3.33 (ดี) 
2. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 3.03 (ดี) 3.17 (ดี) 3.05 (ดี) 
3. ศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจิตรกรรม  2.39 (ปานกลาง) 3.05 (ดี) 3.15 (ดี) 
4. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ 3.17 (ดี) 3.34 (ดี) 3.42 (ดี) 
5. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ  2.43 (ปานกลาง) 3.08 (ดี) 3.19 (ดี) 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
6. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  2.07 (ปานกลาง) 2.14 (ไม่ได้มาตรฐาน) 2.56 (ไม่ได้มาตรฐาน) 
7. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 3.18 (ดี) 2.87 (ปานกลาง) 3.12 (ดี) 
8. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 3.16 (ดี) 3.17 (ดี) 3.45 (ดี) 
9. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  2.53 (ปานกลาง) 2.96 (ปานกลาง) 2.90 (ปานกลาง) 
10. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรสีากล 3.06 (ดี) 2.42 (ปานกลาง) 3.49 (ดี) 
11. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.01 (ดี) 3.44  3.54 (ดี) 
12. รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์  3.00 (ปานกลาง) 2.98 (ปานกลาง) 2.86 (ไม่ได้มาตรฐาน) 
13. ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  2.46 (ปานกลาง) 2.84 (ปานกลาง) 3.08 (ดี) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเคมี 3.31 (ดี) 2.73 (ปานกลาง) 3.51 (ดี) 
2. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยา  3.00 (ปานกลาง) 3.45 (ดี) 3.54 (ดี) 
3. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์  2.23 (ปานกลาง) 3.36 (ดี) 3.45 (ดี) 
4. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.74 (ดี) 3.93 (ดี) 3.75 (ดี) 
5. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.07 (ดี) 3.05 (ดี) 3.48 (ดี) 
6. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร 3.20 (ดี) 3.60 (ดี) 3.99 (ดี) 
7. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3.29 (ดี) 3.37 (ดี) 3.53 (ดี) 
8. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพืชศาสตร ์ 3.17 (ดี) 3.20 (ดี) 3.54 (ดี) 
9. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยเีพาะเลี้ยงสตัว์น้ า  3.56 (ดี) 3.45 (ดี) 3.37 (ดี) 
10. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 3.24 (ดี) 3.48 (ดี) 3.69 (ดี) 
11. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3.12 (ดี) 3.22 (ดี) 3.53 (ดี) 
12. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม  2.83 (ปานกลาง) 3.16 (ดี) 3.22 (ดี) 
13. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.03 (ดี) 3.25 (ดี) 3.37 (ดี) 
14. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 3.28 (ดี) 3.32 (ดี) 3.55 (ดี) 
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น  2.16 (ปานกลาง) 3.33 (ดี) 3.53 (ดี) 
16. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาการจัดการภัยพิบัติ  2.83 (ปานกลาง) 3.17 (ดี) 3.54 (ดี) 
17. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม - 2.54 (ปานกลาง) 3.00 (ดี) 
คณะวิทยาการจัดการ  
1. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธรุกิจ 3.43 (ดี) 3.12 (ดี) 3.81 (ดี) 
2. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 3.13 (ดี) 3.07 (ดี) 3.37 (ดี) 
3. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  2.89 (ปานกลาง) 3.04 (ดี) 3.25 (ดี) 
4. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ 3.16 (ดี) 3.03 (ดี) 3.49 (ดี) 
5. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธรุกิจค้าปลีก  2.30 (ปานกลาง) 2.84 (ปานกลาง) 3.13 (ดี) 
6. เศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 3.26 (ดี) 3.74 (ดี) 3.69 (ดี) 
7. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ 3.12 (ดี) 3.27 (ดี) 3.64 (ดี) 
8. บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 3.28 (ดี) 3.39 (ดี) 3.57 (ดี) 
9. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธรุกิจอาหาร - 2.68 (ปานกลาง) 3.17 (ดี) 
10. บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร - 2.94 (ปานกลาง) 3.11 (ดี) 
11. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 3.14 (ดี) 3.28 (ดี) 3.19 (ดี) 
คณะพยาบาลศาสตร์  
1. พยาบาลศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
คณะนิติศาสตร์  
1. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติศิาสตร ์ 3.52 (ดี) 3.33 (ดี) 3.70 (ดี) 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว   
1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 3.35 (ดี) 3.01 (ดี) 3.34 (ดี) 
2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  2.84 (ปานกลาง) 3.17 (ดี) 3.30 (ดี) 
3. บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวฯ  3.09 (ดี) 3.18 (ดี) 3.43 (ดี) 
 
หมายเหตุ:   (1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ใช้ผลการประเมินและรับรอง

หลักสูตรของสภาการพยาบาลโดยผ่านความเห็นชอบจาก สกอ. แล้ว 
  (2) เกณฑ์การแปลผลคะแนนประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
  คะแนน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
  คะแนน 2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
  คะแนน 3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพมาก 
  คะแนน 4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพมากท่ีสุด 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

2.1 จ าแนกตามคณะ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึง 2560 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พบว่า คณะครุศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก (4.67) อีก 6 คณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดี 
ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4.33) คณะนิติศาสตร์ (4.22) คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (4.08) คณะวิทยาการจัดการ (4.06) คณะพยาบาลศาสตร์ (3.96) และวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเที่ยว (3.81) ตามล าดับ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

หน่วยงาน 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
 1. คณะครุศาสตร์ 4.54 (ระดับดีมาก) 4.64 (ระดับดีมาก) 4.67 (ระดับดีมาก) 
 2. คณะนิติศาสตร์ 4.16 (ระดับดี) 3.77 (ระดับดี) 4.22 (ระดับดี) 
 3. คณะพยาบาลศาสตร์ 3.67 (ระดับดี) 4.12 (ระดับดี) 3.96 (ระดับดี) 
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.80 (ระดับดี) 4.04 (ระดับดี) 4.08 (ระดับดี) 
 5. คณะวิทยาการจัดการ 3.76 (ระดับดี) 3.96 (ระดับดี) 4.06 (ระดับดี) 
 6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.30 (ระดับดี) 4.03 (ระดับดี) 4.33 (ระดับดี) 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 3.76 (ระดับดี) 3.57 (ระดับดี) 3.81 (ระดับดี) 

เฉลี่ย 4.00 (ระดับดี) 4.02 (ระดับดี) 4.16 (ระดับดี) 
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2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

คณ
ะค

รุศ
าส

ตร
 ์

คณ
ะนิ

ติศ
าส

ตร
 ์

คณ
ะพ

ยา
บา

ลศ
าส

ตร
 ์

คณ
ะม

นุษ
ยศ

าส
ตร

์ฯ 

คณ
ะว

ิทย
าก

าร
จัด

กา
ร 

คณ
ะว

ิทย
าศ

าส
ตร

ฯ์ 

วิท
ยา

ลัย
นา

นา
ชา

ติฯ
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต        
ตัวบ่งชี้ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.44 3.70 - 2.75 3.40 3.50 3.36 
ตัวบ่งชี้ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 1.35 2.33 2.67 2.68 3.82 2.89 
ตัวบ่งชี้ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
2.22 2.82 0.19 1.12 1.69 1.41 0.00 

ตัวบ่งชี้ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารประจ า 

5.00 5.00 3.62 2.50 0.00 4.10 1.26 

ตัวบ่งชี้ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 
ตัวบ่งชี้ 1.6  กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั        
ตัวบ่งชี้ 2.1  ระบบและกลไกการบริการและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ 2.2   เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 5.00 2.99 1.33 5.00 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

และนักวิจัย 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.46 5.00 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ        
ตัวบ่งชี้ 3.1  การบรกิารวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
ตัวบ่งชี้ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ        
ตัวบ่งชี้ 5.1  การบรหิารของคณะเพื่อการก ากบัติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 

ตัวบ่งชี้ 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลกัสูตร 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 
คะแนนเฉล่ียในภาพรวม 4.67 4.22 3.96 4.08 4.06 4.33 3.81 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
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2.3 การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา จ าแนกรายคณะ 
1) คณะครุศาสตร ์

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่นและแนวทางเสริม : 

1. คณะจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาได้ดี รวมทั้งจัดบริการให้ความรู้ที่ทันสมัยแก่  
ศิษย์เก่าเก่ียวกับเรื่องการจดัการเรียนการสอน 

2. คณะเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการ  และจัดกิจกรรมให้กับศิษย์
ปัจจุบัน 

3. คณะมีการจัดท าคู่มือ มีอาจารย์ที่ปรึกษา และมีคู่มือนักศึกษาซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี แต่ควร
ให้ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตมามีส่วนร่วมในการวางแผนในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาปัจจุบันด้วย เพ่ือให้
บัณฑิตที่จะจบการศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้มากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 
คณะควรมีการพิจารณาการตัดตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรไม่ต้องรับการประเมิน  และควรผ่านคณะ

กรรมการบริหารคณะรับทราบ  
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่นและแนวทางเสริม : 

คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการวิจัยได้ดีมาก ส่งผลให้คณาจารย์มีความสะดวก 
คล่องตัว และสามารถเข้าถึงข้อมูลของการวิจัยได้ง่ายขั้น คณาจารย์ในคณะมีการท าวิจัยมากขึ้น ควรเพ่ิม
แนวทางเสริมโดยน าผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการมาเผยแพร่ในระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ของคณะ ซึ่งจะ
ส่งผลให้มีการอ้างอิงผลงานวิจัยของคณาจารย์เพ่ิมมากข้ึน  

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 
1. คณะควรยกระดับผลงานวิจัยเพื่อไปสู่นวัตกรรม และการถ่ายทอดสู่สถานศึกษาอ่ืน ๆ อย่าง

เป็นรูปธรรมในทุกโครงการ  
2. คณะควรน าระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการที่คณะ

พัฒนาขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์   
 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม : 

ในปีการศึกษา 2560 คณะมีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าทั้งหมด แต่ในปีการศึกษา 2561 
คณะได้มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการแบบจัดเก็บรายได้จ านวน 10 หลักสูตร 19 รุ่น รวมเป็นเงินงบประมาณ 
4 ล้านบาท และควรด าเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 
คณะมีการท าแผนการใช้ประโยชน์ คือ บูรณาการการเรียนการสอน และวิจัย ดังนั้น คณะควร

เพ่ิมประเด็นการใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น เช่น การพัฒนาหลักสูตร การขอต าแหน่งทางวิชาการ การสร้าง
เครือข่ายและการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่นและแนวทางเสริม :  

คณะมีการเผยแพร่ผลงานภาพวาดจิตรกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ในงานนิทรรศการศิลปะ
นิพนธ์ยอดเยี่ยม ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี อย่างไรก็ตาม
คณะควรออกแบบงานศิลปะให้มีความเป็นศาสตร์ของครุศาสตร์ และคณะยังมีการจัดงานวันครูร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกทุกปี ดังนั้น คณะควรสร้างความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของครุศาสตร์ 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 
- ไม่มี – 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม :  

1. คณะมีระบบการบริหารการติดตามผลการประชุมที่ระบุเป้าหมายชัดเจน เป็นระบบ และมี
หลักฐานครบถ้วนตามพันธกิจ 

2. คณาจารย์ของคณะมีส่วนร่วม และรับผิดชอบในงานประกันคุณภาพร่วมกันดีมาก 
3. คณะได้วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้อย่างถูกต้อง ละเอียด เป็นแบบอย่างท่ีดี 
4. คณะมีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เป็น

การสะท้อนถึงการท างานที่มีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ดี  คณะควรพิจารณางานประกันคุณภาพเกณฑ์อ่ืน ๆ เช่น 
EdPEX หรือเกณฑ์ประกันคุณภาพอ่ืน ๆ เพื่อการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในปีการศึกษา 2560 มีการประชุมเพียงจ านวน 2 ครั้ง 

คณะควรมีการจัดประชุมเพิ่มอย่างน้อย 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 อนุมัติแผน และตัวบ่งชี้ผลส าเร็จของแผน ครั้งที่ 2 
พิจารณาประเมินตัวบ่งชี้ของแผนไตรมาศ 2 และครั้งที่ 3 พิจารณาตัวบ่งชี้ผลส าเร็จของแผนไตรมาส 4 และ
อนุมัติแผนในปีถัดไป เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

1. คณะควรเขียนรายงานการประเมินตนเองให้สมบูรณ์ โดยระบุรายการหลักฐานหรือแสดงให้
เห็นได้ในเล่ม  

2. คณะควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ดี ค้นหาง่าย ให้พร้อมส าหรับการรายงานและ
น าเสนอ หรือพัฒนาการรวบรวมเอกสารหลักฐานในรูปแบบออนไลน์ 
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2) คณะนิติศาสตร์ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่นและแนวทางเสริม:  

คณะสนับสนุนให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู้ต าแหน่งทางวิชาการ และการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกเพ่ิมมากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:  
1. คณะมีจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่พ้นสภาพก่อนส าเร็จการศึกษาเป็นจ านวน

มาก จึงควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด และจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผล
การเรียนไม่ด ี

2. คณะควรเพ่ิมทักษะ และประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 

 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเด่นและแนวทางเสริม: 

คณะมีแผนและกลไกในการบริหารพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์งานวิชาการของคณะที่ดี 
ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยวิชาการเป็นจ านวนมาก 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:  
1. คณะควรสนับสนุนให้อาจารย์น าผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติมากกว่าการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม 
2. การท างานวิจัยเมื่อสิ้นสุดแล้วต้องน าไปสู่การใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ

วิจัยอย่างเป็นรูปธรรม เช่น  การบริการวิชาการ การเรียนการสอน เป็นต้น  
3. คณะควรสร้างเครือข่าย และเพ่ิมแหล่งทุนเพ่ือขอเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน

ภายนอกเพ่ิมข้ึน 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม :  

- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

1. คณะควรให้ความส าคัญในการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการในหลาย ๆ ด้าน เช่น 
การพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การขอต าแหน่งทางวิชาการ การสร้างแหล่ง
ฝึกงานและสร้างรายได้ เป็นต้น 

2. คณะมีการจัดโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น คณะควรจัดท า
โครงการที่จัดหารายได้เพ่ือหารายได้เข้าคณะและมหาวิทยาลัย 

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่นและแนวทางเสริม :  

- ไม่มี – 
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 
1. คณะควรจัดท าโครงการหรือกิจกรรมบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านศาสตร์นิติศาสตร์ เช่น 

วัฒนธรรมนักกฎหมายรักความยุติธรรม หรือการแต่งกายนักกฎหมาย เป็นต้น 
2. คณะควรให้ความส าคัญในการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนและการประเมินตัวบ่งชี้

ผลส าเร็จของแผนด้วย 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม :  

- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

1. คณะควรให้ความส าคัญในการก ากับติดตามและรายงานผลการประเมินเ พ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณา 

2. คณะควรให้ความส าคัญในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนคณะกรรมการประจ าคณะใน
การด าเนินงานหลักสูตรให้มีคุณภาพ เช่น การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  เป็นต้น 

3. คณะควรบริหารจัดการฝึกงานของนักศึกษา  เน้นความรู้ในศาสตร์ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น 
4. คณะควรมีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

 
3) คณะพยาบาลศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่นและแนวทางเสริม : 

- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

1. คณะควรมีแผนการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เป็นรายบุคคล 

2. การน าเสนองบประมาณของคณะควรแจกแจงให้ครบตามภารกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริหารวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารงานทั่วไป 

3. คณะควรก าหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ให้ท้าทายเพื่อที่จะต้องพยายามท าให้ได้ตามเกณฑ์ 
4. คณะควรให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการฝึกภาคปฏิบัติ 
5. คณะควรประชาสัมพันธ์และยกย่องผู้ที่ประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นขวัญและ

ก าลังใจให้กับบุคลากร 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่นและแนวทางเสริม : 

- ไม่มี – 
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 
1. คณะควรจัดหาแหล่งทุนในการท าการวิจัย โดยเฉพาะทุนภายนอกให้มีสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน 
2. คณะควรน าผลลัพธ์ของงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาต่อ

ยอดเป็นนวัตกรรมต่อไปในอนาคต  
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม:  

คณะมีโครงการบริการวิชาการ จ านวน 6 โครงการ 11 กิจกรรมย่อย มีแบบจัดเก็บรายได้ จ านวน 
1 โครงการ นอกเหนือจากนั้นเป็นแบบให้เปล่า จึงควรพิจารณาโครงการแบบจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสม เพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้คณะ และมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:  
คณะควรเพ่ิมประเด็นการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการให้มากขึ้น เช่น การพัฒนา

หลักสูตร การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การขอต าแหน่งทางวิชาการ การเพ่ิมเครือข่ายฝึกงาน และ
จัดเก็บรายได้ เป็นต้น  

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่นและแนวทางเสริม :  

คณะมีการสร้างวัฒนธรรมที่บ่งเฉพาะของศาสตร์พยาบาลที่โดดเด่น เช่น มีเพลงบอกเป็น
ภาษาอังกฤษ น าเสนอเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่แตกต่างกันของนักศึกษา
แต่ละชั้นปีซึ่งแสดงถึงความเป็นพยาบาล แนวทางเสริม คือ คณะควรสร้างวัฒนธรรมที่สามารถตอบโจทย์
วิสัยทัศน์และปรัชญาได้ เช่น วัฒนธรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจ โดยใช้คุณธรรมแนวพุทธทาสเป็น
เครื่องมือ เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 
- ไม่มี – 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม :  

- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

1. คณะมีการจัดประชุมและควรให้ความส าคัญในประเด็นวาระพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจ าคณะให้น าเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพเข้าวาระการประชุมด้วย เพ่ือใช้ศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. คณะควรจัดประชุมอาจารย์เพ่ือให้สร้างความเข้าใจในกระบวนการ PDCA 
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4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่นและแนวทางเสริม : 

- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

1. คณะควรก ากับติดตามหลักสูตรที่มีแนวโน้มจะไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร และก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

2. คณะควรมีแผนก ากับติดตามให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองตาม TOR เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ และการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่นและแนวทางเสริม : 

1. คณะมีหลักสูตรหลากหลาย อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลายสาขา 
2. คณะมีวารสารที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน TCI 1 ควรเสริมการท าวิจัย การบูรณาการความรู้ให้

หลากหลายสาขา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งภายในคณะ และควรสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศในการท าวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:  
1. คณะมีโครงการวิจัยเป็นลักษณะเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ท าให้การขอทุนการวิจัยจะได้รับทุน

สนับสนุนไม่มาก คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ ร่วมมือกันก าหนดหัวข้อการวิจัยในลักษณะ
ของการบูรณาการ และผู้บริหารควรจัดให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวางแผนการวิจัยร่วมกัน 

2. คณะควรเผยแพร่การวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยให้มากข้ึน 

3. คณะควรเพ่ิมเติมให้นักศึกษาร่วมท างานวิจัยกับอาจารย์ เพ่ือเป็นการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนรู้และส่งเสริมภาคปฏิบัติได้ พร้อมทั้งน าผลการศึกษาจากงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนตามลักษณะของงานวิจัยท้องถิ่น 

4. คณะควรพัฒนาเรื่องการท าวิจัยของอาจารย์ให้ตรงศาสตร์ พร้อมสนับสนุนงบประมาณและ
พัฒนาให้วิจัยเข้มแข็ง เพ่ือของบประมารจากแหล่งทุนภายนอก และควรมีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม :  

- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

1. คณะควรให้ความส าคัญในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลส าเร็จของแผน และมีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผน 

2. คณะมีการบริการวิชาการทุกโครงการโดยจัดท าให้เปล่า ควรพิจารณาโครงการแบบจัดเก็บ
รายได้ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้คณะ และมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่นและแนวทางเสริม :  

คณะมีหอศิลป์ศรีวิชัย สร้างความโดดเด่นงานศิลปวัฒนธรรมเฉพาะศาสตร์ ดังนั้น คณะควรมี
กิจกรรมสร้างความต่อเนื่องให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 
- ไม่มี – 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม :  

- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

1. คณะควรวางแผนพัฒนาหลักสูตรที่ไม่ผ่านมาตรฐานหลักสูตรจ านวน 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรร์ และหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

2. คณะควรพัฒนาระบบและกลไกลในการบริหารงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบให้เห็นขั้นตอนชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

1. คณะควรเขียนรายงานการประเมินตนเองให้สมบูรณ์ โดยระบุรายการหลักฐานหรือแสดงให้
เห็นได้ในเล่ม  

2. คณะควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ดี ค้นหาง่าย ให้พร้อมส าหรับการรายงาน
และน าเสนอ หรือพัฒนาการรวบรวมเอกสารหลักฐานในรูปแบบออนไลน์ 
 
 

5) คณะวิทยาการจัดการ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่นและแนวทางเสริม:  

- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:  

คณะควรมีแผนก ากับติดตามให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองตาม TOR เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการและการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่นและแนวทางเสริม:  

- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:  

คณะควรท างานวิจัยที่ต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิมเพ่ือให้เกิดการต่อยอด และพัฒนานวัตกรรมน าไปสู่
การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม:  

- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:  

1. คณะมีการบริการวิชาการทุกโครงการจัดท าให้เปล่า ควรพิจารณาโครงการแบบจัดเก็บ
รายได้เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้คณะและมหาวิทยาลัย 

2. คณะควรให้ความส าคัญในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะโดยน าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
งานประกันคุณภาพเข้าประชุมเพ่ือพิจารณาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะ 
 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่นและแนวทางเสริม:  

- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:  

1. คณะควรสร้างงานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศาสตร์วิทยาการจัดการให้มี
ความโดดเด่น 

2. คณะควรให้ความส าคัญในการก าหนดตัวชี้วัดของแผนให้ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของคณบดี 
และการประเมินผลส าเร็จของแผนเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงในปีถัดไป 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม:  

คณะมีแนวทางในการบริหารจัดการ โดยให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วม เห็นชอบในวิธีการ
บริหาร มีการประชุมสม่ าเสมอ และจัดเก็บข้อมูลมาสังเคราะห์หาแนวทางในการบริหารคณะ 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:  
คณะควรพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามองค์ประกอบ

ให้เห็นขั้นตอนชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 

6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่นและแนวทางเสริม : 

- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

1. คณะควรมีแผนก ากับติดตามให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองตาม TOR เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการและการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

2. คณะควรก ากับดูแลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนและคุณสมบัติครบ โดยเฉพาะ
ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

3. คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและสร้างงานวิชาการให้ครอบคลุมทุกคน 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่นและแนวทางเสริม : 

1. คณะมีระบบ กลไกการบริหาร และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดี แนวทางเสริม คือ 
คณะควรสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทุกคนท าวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการท าวิจัยแบบ 
บรูณาการตามศาสตร์ 

2. ผู้บริหารควรมีนโยบายในการจัดสรรเวลาให้อาจารย์หรือนักวิจัยที่เก็บข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ได้มเีวลาเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 
1. คณะควรส่งเสริมให้นักวิจัยมีการน าผลงานวิจัยสู่ผลการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร 
2. คณะควรสนับสนุนการสร้างคลังปัญญาจากผลงานวิจัยเพื่อน าไปสู่เทคโนโลยีพร้อมใช้ 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม :  

1. คณะมีงานบริการวิชาการที่โดดเด่น และหลากหลายโครงการ แต่มีการวางแผนการใช้
ประโยชน์ คือ บูรณาการการเรียนการสอนและวิจัย จึงควรเพ่ิมประเด็นการท าแผนการใช้ประโยชน์ เช่น  
พัฒนาหลักสูตร การขอต าแหน่งทางวิชาการ การสร้างเครือข่าย และการสร้างรายได้ เป็นต้น 

2. คณะมีโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 20 โครงการ มีโครงการแบบ
ให้เปล่า 18 โครงการ และโครงการจัดเก็บรายได้จ านวน 2 โครงการ แต่อย่างไรก็ดี ควรพิจารณาโครงการแบบ
จัดเก็บรายได้ให้มีความเหมาะสม 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 
- ไม่มี – 
 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่นและแนวทางเสริม :  

คณะมีงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามศาสตร์ จ านวน 6 หลักสูตร แต่อย่างไรก็ดี เพ่ือให้มี
ความโดดเด่นของคณะ ควรมีลักษณะเป็นรูปแบบลักษณะเป็นภาพลักษณเ์ฉพาะศาสตร์ 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 
- ไม่มี – 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม:  

คณะมีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี แต่อย่างไรก็ตามควรวางแผน
รองรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เช่น ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทุกคน มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะของต าแหน่งทางวิชาการได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ภายใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง เป็นต้น  

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:  
คณะควรให้ความส าคัญในการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยก าหนดกรอบเวลา

การประชุม และเรื่องที่ประชุมให้เหมาะสม กล่าวคือ ในปีการศึกษาควรมีการประชุมอย่างน้อย 3 ครั้ง เพ่ือ
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พิจารณาอนุมัติแผนและผลส าเร็จของแผน มีการประเมินผลส าเร็จของแผนระหว่างกลางปีงบประมาณ และมี
การประเมินผลส าเร็จของแผนปลายปีงบประมาณ และอนุมัติแผนในปีถัดไป และวาระการประชุมพิจารณาไม่
สามารถประชุมเวียนได้ 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

1. คณะควรเขียนรายงานการประเมินตนเองให้สมบูรณ์ โดยระบุรายการหลักฐานหรือแสดงให้
เห็นได้ในเล่ม  

2. คณะควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ดี ค้นหาง่าย ให้พร้อมส าหรับการรายงาน
และน าเสนอ หรือพัฒนาการรวบรวมเอกสารหลักฐานในรูปแบบออนไลน์ 
 
 

7) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่นและแนวทางเสริม : 

- ไม่มี – 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

1. คณะควรมีแผนก ากับติดตามให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองตาม TOR เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ และการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

2. คณะควรก ากับให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการชนิดอ่ืน ๆ เช่น ต ารา บทความ เป็นต้น เพ่ือ
เป็นผลงานในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อไป  

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่นและแนวทางเสริม : 

คณะมีผลงานการผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:  

1. คณะควรน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม นอกเหนือจากการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

2. คณะควรสร้างแนวทางในการจัดหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก เพ่ือมาส่งเสริมกับแหล่งทุน
ภายในสถาบัน 

3. คณะขาดการท าผลการประเมินการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือไปปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการจัดโครงการบริการ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในปีต่อไป 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม :  

- ไม่มี – 
 
 



15 
 

 

 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 
คณะควรให้ความส าคัญในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในวาระพิจารณาเรื่องราว 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่นและแนวทางเสริม :  

- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

1. คณะควรจัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมชุดเล็กเพ่ือความคล่องตัว
ในการท าโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. คณะควรจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้านของศาสตร์ เช่น การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมของนักศึกษานานาชาติประจ าปี เป็นต้น 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม :  

- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

1. คณะควรพัฒนาระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ให้ครบ 6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่ สกอ. ก าหนด 

2. คณะควรให้ความส าคัญในการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยก าหนดกรอบ
เวลาการประชุม และเรื่องที่ประชุมให้เหมาะสม กล่าวคือ ในปีการศึกษาควรมีการประชุมอย่างน้อย 3 ครั้ง 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนและผลส าเร็จของแผน มีการประเมินผลส าเร็จของแผนระหว่างกลางปีงบประมาณ 
และมีการประเมินผลส าเร็จของแผนปลายปีงบประมาณและอนุมัติแผนในปีถัดไป อนึ่งวาระการประชุม
พิจารณาไม่สามารถประชุมเวียนได้ 

3. คณะควรมีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
1. คณะควรเขียนรายงานการประเมินตนเองให้สมบูรณ์ โดยระบุรายการหลักฐานหรือแสดงให้

เห็นได้ในเล่ม  
2. คณะควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ดี ค้นหาง่าย ให้พร้อมส าหรับการรายงาน

และน าเสนอ หรือพัฒนาการรวบรวมเอกสารหลักฐานในรูปแบบออนไลน์ 
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3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน  

3.1 จ าแนกตามส านัก/สถาบัน เปรียบเทียบระหว่างปีปีการศึกษา 2558 ถึง 2560 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน อยู่ในระดับดีมาก ประกอบด้วย ส านักศิลปะและวัฒนธรรม (4.89) และส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.88) และผลการประเมินอยู่ในระดับดี ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย (4.25) 
ส านักงานอธิการบดี (4.11) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (4.11) และสถาบันวิจัยและพัฒนา (3.56) 
ตามล าดับ มีรายละเอียด ดังนี้  
 

หน่วยงาน 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
1. ส านักงานอธิการบด ี 4.12 (ดี) 4.11 (ดี) 4.11 (ดี) 
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.94 (ดี) 4.56 (ดีมาก) 4.88 (ดีมาก) 
3. ส านักศิลปะและวฒันธรรม 4.63 (ดีมาก) 4.64 (ดีมาก) 4.89 (ดีมาก) 
4. ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 4.33 (ดี) 4.63 (ดีมาก) 4.11 (ดี) 
5. สถาบันวิจัยและพฒันา 3.85 (ดี) 4.46 (ดี) 3.56 (ดี) 
6. บัณฑติวิทยาลัย 3.50 (พอใช้) 4.75 (ดีมาก) 4.25 (ดี) 
 
3.2 การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ระดับส านัก/สถาบัน 

1) ส านักงานอธิการบดี 
ส่วนที่  1 ตัวบ่งชี้จากระบบการประเมินคุณภาพภายในของสกอ. 
จุดเด่นและแนวทางเสริม : 

กองพัฒนานักศึกษามีการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษามีการจัดระบบการให้ค าปรึกษาหลาย
ช่องทาง เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนศิษย์เก่านักศึกษาท างาน เป็นต้น 

    จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
1. ส านักฯ ควรปรับปรุงประเด็นการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ของส านักงานอธิการบดีให้

เป็นระบบ และมีการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
2. ส านักฯ ควรเก็บข้อมูลแบบสอบถาม โดยใช้ Google Form หรือ QR Code เพ่ือจัดเก็บ

สถิติข้อมูล ในด้านการด าเนินงานการประเมินความส าเร็จของการด าเนินของโครงการ ควรใช้รูปแบบ Online 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกกับผู้ประเมินในกรณีที่มีจ านวนผู้ประเมินจ านวนมาก ท าให้สรุปผลได้ง่ายขึ้น และ
สามารถน าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. กองพัฒนานักศึกษา ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมในเชิงคุณภาพ เพ่ือ
การพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา 

4. กองพัฒนานักศึกษา ควรมีการวางระบบการด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการประกอบอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงาน และการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานตรงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

5. งานวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ควรก าหนดกรอบประเด็น
การบริการวิชาการให้ชัดเจน เช่น อาชีพเพ่ือสร้างรายได้ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การศึกษา เป็นต้น 
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ควรจัดท าแผนการด าเนินงานระยะกลาง แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบประเด็นและพ้ืนที่เป้าหมายที่
ก าหนด และควรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยอาจจัดท าเป็นงานวิจัยตาม
กลุ่มพ้ืนที ่

6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและความคุ้มค่าของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2560 ไม่พบแนวนโยบายเพื่อด าเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรติดตามผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรและคณะเพ่ือให้ได้สารสนเทศมาประกอบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาความเสี่ยงประเด็นอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพันธกิจ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้า และควรมีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานที่ก่อให้เกิด
ประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าลดลง หรือมาตรการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
    ส่วนที่ 2 ตัวบ่งช้ีจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 2561 
          จุดเด่นและแนวทางเสริม 
  - ไม่มี – 

 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
1. ส านักฯ ควรจัดท าฐานข้อมูลควรทีม่ีการออกแบบฐานข้อมูลโดยการวิเคราะห์เป้าหมายของ

การบริการวิชาการ ตามประเด็นการให้บริการวิชาการหรือตามพ้ืนที่ เพ่ือการจัดท าข้อมูลเอกสารให้เป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

2. ส านักฯ ควรมีหน่วยงานส าหรับการก ากับดูแลเรื่องการฝึกอบรมเ พ่ือหารายได้ระดับ
มหาวิทยาลัย และควรก ากับติดตามการด าเนินงานการฝึกอบรมระยะสั้น ให้ทุกคณะด าเนินการให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้คณะละ 2 หลักสูตร 

3. ด้านความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ควรน าข้อเสนอแนะในการประเมินมาแก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องตามประเด็นปัญหา 

4. ด้านแนวปฏิบัติที่ดี จ าเป็นต้องยกระดับเพ่ือให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้น ดังนั้น ควรด าเนินการคัด
สรรเลือกแนวปฏิบัติที่ดี เช่น การประกวด การจัดตั้งคณะกรรมการในการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี เป็นต้น 

   ส่วนที่ 3 ตัวบ่งช้ีเพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 
          จุดเด่นและแนวทางเสริม 
  - ไม่มี - 
          จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา :  
  - ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ส านักฯ ควรมีการก ากับติดตามและประเมินผลของหน่วยงานให้ครบถ้วน เช่น องค์กรด้าน

การประชาสัมพันธ์ ไม่พบระบบ กลไก เพ่ือตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในรอบปี 
2. ส านักฯ มีผลการประเมินในระดับ 5 คะแนนหลายตัวชี้วัด ดังนั้น ควรตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย 

และก่อให้เกิดประโยชน์ เพ่ือความก้าวหน้าในตัวชี้วัดนั้น และตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการให้ความส าคัญต่อ
ความส าเร็จ ผลงานในเชิงปริมาณควรเพิ่มเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพให้มากข้ึน 

3. ส านักฯ ควรประมวลสารสนเทศด้านการบริหารพลังงานและน้ าในรอบปี เพ่ือเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย เช่น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยในด้านค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งปรากฏการด าเนินการ



18 
 

 

 

โดยมีโครงการ 2 โครงการ แต่ไม่มีการกระจายความเสี่ยงไปยังหน่วยงานย่อย ทั้งนี้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็น
ความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน ที่ต้องรับกับรับผิดชอบร่วมกัน 

4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ควรให้ทุกหน่วยงานน าผล การประเมิน และ
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างาน และควรสังเคราะห์รวมกันในภาพรวมแล้วน าไป
ปรับปรุงการประเมินคุณภาพในภาพรวมของระดับมหาวิทยาลัย 

5. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร เมื่อ
ตรวจสอบจากคณะ พบว่า มีถึง 19 เครือข่าย แต่ในระดับส านักไม่ปรากฏโครงการหรือกิจกรรมที่เชื่อมโยงใน
ระดับมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้ประสานในรายละเอียดเพื่อน าไปใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์งานต่อไป 

6. ส านักฯ ประกอบด้วยกองต่าง ๆ และไม่มีคณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารจัดการให้เกิดการประสานระหว่างกอง และยกระดับคุณภาพการให้บริการ ควรมีคณะกรรมการส านัก
อธิการบดีเพ่ือช่วยก ากับดูแลระบบและมีความจัดท ารายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส 

 
2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           ส่วนที่ 1 ตัวบ่งชี้จากระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. 
    จุดเด่นและแนวทางเสริม 

           - ไม่มี - 
           จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

- ไม่มี - 
ส่วนที่ 2 ตัวบ่งช้ีจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 2561 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. การด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรปรับค่า
เป้าหมายและการด าเนินการในตัวบ่งชี้เพ่ือให้มีการพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า 

2. กระบวนการการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษา  
มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง และการออกแบบประเมิลผลเป็นไปด้วยดี  
       จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

1. ส านักฯ ควรปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้ e – learning โดยให้เปลี่ยนค าศัพท์ใหม่ตาม
ยุคสมัย เนื่องจากส านักฯ มีการใช้ระบบ MOOCs ซึ่งมี e – learning เป็นส่วนหนึ่งของระบบ MOOCs และ
ควรยกระดับค่าเป้าหมายให้สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอน และกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระบบ
สากลมากยิ่งข้ึน 

2. ร้อยละของพ้ืนที่ที่สามารถใช้บริการระบบเครือข่าย Internet ควรก าหนดพ้ืนที่คิดเป็น 100% 
ซ่ึงยังมจีุดสัญญาณที่ให้บริการยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น ควรส ารวจผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา บุคลากร เป็นต้น 

3. ด้านระบบฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ควรด าเนินการเชื่อมโยงให้ได้สารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจทุกระบบ 

4. ด้านความพึงพอใจของผ  ู ้รับบริการ การเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายผ    ้รับบริการให้ครอบคลุม
ประชากร ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรเพ่ิมประเด็นการประชาสัมพันธ์ของการให้บริการของแต่ละ
หน่วยงานย่อยในส านักฯ 
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           ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 
       จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. ส านักฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
ควรจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และการด าเนินงานเชิงรุกให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

2. ส านักฯ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ควรเขียนรายงานของตัวเองในแง่มุม
ของการด าเนินเนินงานให้ชัดเจน การเขียนเชิงระบบการปฏิบัติการควรตระหนักถึงคุณค่าการท างาน และควร
ยกระดับคุณภาพการท างานให้สูงขึ้น 

3. ส านักฯ มีกระบวนการตรวจสอบการยกระดับคุณภาพการท างานที่สอดคล้องกับพันธกิจ 
และการท างานเชิงรุกขององค์กร 

4. ส านักฯ มีงานวิจัยส านักฯ จ านวนมาก และสามารถเป็นตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ดีให้กับ
หน่วยงานอื่น ๆ ได ้
              จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

1. ส านักฯ ในตัวบ่งชี้ที่ได้ 5.00 ควรมีการปรับปรุงเกณฑ์เพ่ือยกระดับคุณภาพของหน่วยงาน
ให้มีความท้าทาย 

2. การด าเนินงานเกี่ยวกับสัญญา Internet มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายและการจัดสรร
งบประมาณ ดังนั้น การด าเนินงานติดตั้งสัญญาณไปยังหน่วยงานต่างๆ เกิดความล่าช้า 

    ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
- ไมม่ี - 

 
3) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

          ส่วนที่ 1 ตัวบ่งชี้จากระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. 
          จุดเด่นและแนวทางเสริม 

ส านักฯ มีแผนการด าเนินงานด้านที่มีความก้าวหน้า ไม่ผูกติดกับเกณฑ์การประเมิน ยึดภาระงาน 
และสามารถผูกโยงการพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว และมีแผนการพัฒนาให้เป็นเส้นทางวัฒนธรรมต่อไป     

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา :  
ส านักฯ ควรจัดประชุมเพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ และการหาประเด็นการสร้างเส้นทางการ

พัฒนาที่ส านักฯ จะเป็นผู้น าทางด้านองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ   
         ส่วนที ่2 : ตัวบ่งช้ีจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 2561 
             จุดเด่นและแนวทางเสริม 
      - ไม่มี - 

   จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา :  
1. ส านักฯ ควรรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่นักศึกษา บุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ครอบคลุมทุกด้านที่ส านักฯ ให้บริการ 
2. ส านักฯ ควรมีการรณรงค์ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยผ่านโครงการ/กิจกรรมที่ส านักฯ จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
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             ส่วนที่ 3 : ตัวบ่งช้ีเพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 
จุดเด่นและแนวทางเสริม:  

 - ไม่มี - 
    จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา:  

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ควรเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับจ านวนของบุคลากร 
นักศึกษา จ านวนประชากร ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ส านักฯ ควรมีคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือการตรวจทานคู่มือการปฏิบัติงานของส านักฯ 
และผ่านคณะกรรมการประจ าส านักฯ 

 
4) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส่วนที่ 1 ตัวบ่งช้ีจากระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา:  

- ไม่มี - 
ส่วนที่ 2 ตัวบ่งช้ีจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 2561 
จุดเด่นและแนวทางเสริม : 

1. ส านักฯ  ได้น าข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ ในปีทีผ่านมา มาปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานในปีปัจจุบัน 

2. ส านักฯ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีกระบวนการในการ
จัดการประเมินผลการเรียนรู้ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสอน การลดคะแนนการสอบปลาย
ภาค เน้นกิจกรรมในห้องเรียน ดังนั้น ควรมีการด าเนินอย่างต่อเนื่อง 

    จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
1. ส านักฯ ควรมีการตรวจสอบพันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และโครงสร้างของหน่วยงาน

เพ่ือก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกให้ระบบงานมีการพัฒนา และมีความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน 
2. ส านักฯ ควรมีการทบทวนการสอบของรายวิชาศึกษาท่ัวไป ควรส่งเสริมให้มีการประชุมของ

อาจารย์ที่สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ในปีการศึกษา 2562 และควรมีการวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป เพื่อเป็นงานวิจัยของอาจารย์ 

3. ส านักฯ มีการตรวจสอบข้อมูลของบัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลกับข้อมูลของคณะ ส านักฯ ควรมีการตรวจสอบแบบสอบถาม
บัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และการก าหนดค านิยาม ค าว่า การประกอบ
อาชีพอิสระให้ชัดเจน 

4. หลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM และหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าพิจาณาจากค าอธิบายตัวชี้วัด พบว่า ไม่ใช่การบูรณา
การกับการสอนในรายวิชาที่มีการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น ส านักฯ ควรสื่อสารกับหลักสูตร
และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจในรายละเอียดของหลักสูตร 



21 
 

 

 

5. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา เกณฑ์การก าหนดคะแนนไม่สะท้อนการบริหารหลักสูตร การ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ และการพัฒนานักศึกษาที่ยังคงอยู่ 
       ส่วนที่ 3 ตัวบ่งช้ีเพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 
         จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- ไม่มี - 
        จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

1. ส านักฯ ควรน าเสนอผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ และมีข้อคิดเห็นที่ส าคัญและควรด าเนินการให้บรรลุผล 

2. การส ารวจข้อมูลความพึงพอใจ ควรมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมประชาการที่รับการ
บริการของส านักฯ เนื่องจากจ านวนการสุ่มตัวอย่างน้อยเกินไป และควรน าเสนอผลการประเมิน โดยจ าแนก
ตามกลุ่มตัวอย่าง ออกแบบสอบถามให้เข้าใจง่าย และเพ่ิมช่องทางในการท าแบบสอบถาม 

3. คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะจะ
ส่งผลโดยตรงต่อความก้าวหน้าขององค์กร 

4. ส านักฯ ควรปรับปรุงและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในสะดวกรวดเร็ว และเข้าใจง่ายขึ้น
ส าหรับผู้รับบริการ 

5. ส านักฯ มีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนน 5 คะแนน ควรปรับค่าเป้าหมายให้ท้าทายเพ่ือพัฒนาองค์กร
ให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป 
 

5) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    ส่วนที่ 1 ตัวบ่งชี้จากระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. 
    จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

1. สถาบันวิจัยฯ ควรมีการการตรวจสอบเรื่องการคัดลอกข้อมูลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
สามารถตรวจสอบไดโ้ดยระบบสารสนเทศ 

2. สถาบันวิจัยฯ ควรยกระดับคุณภาพในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น เช่น ระบบ
สารสนเทศควรมีระบบการตอบโต้ การสะท้อนกลับของข้อมูลข่าวสาร และระบบการป้องกันการคัดลอก
งานวิจัย  

3. สถาบันวิจัยฯ ควรมีการพัฒนาห้องสมุดวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ 
4. สถาบันวิจัยฯ ควรก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยก าหนด

โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในระยะ 5 ปี  
5. ส านักฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ดังนั้น ควรตั้งเป้าหมายในเชิงพัฒนา

และสามารถตรวจวัดประเมินผลลัพธ์ในการบรรลุเป้าหมาย และควรมีการสรุปผลในรูปแบบสารสนเทศเพ่ือ
เสนอผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
          ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 2561 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- ไม่มี – 
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
 - ไม่มี - 

           ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 
           จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- ไม่มี - 
           จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา :  

1. สถาบันวิจัยฯ ควรตรวจสอบความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
เพ่ือด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ และควรมีการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ ให้บ่อยข้ึน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และควรน าผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยฯ ที่ได้รับการ
เสนอแนะจากคณะกรรมการมาประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วย 

2. สถาบันวิจัยฯ ควรเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยฯ ทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย ควรเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรของมหาวิทยาลัย เช่น อาจารย์ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง (คณบดี ประธานหลักสูตร เป็นต้น) และผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ควรประมวลผลด้านสารสนเทศการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

3. สถาบันวิจัยฯ ควรมีการเข้ารับการอบรมการเขียนคู่มืองานวิจัยในด้านต่าง ๆ รวมถึ ง
การศึกษาดูงานจากสถาบันอ่ืน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานต่อไป 

4. สถาบันวิจัยฯ ควรทบทวนแหล่งทุนภายนอกจากที่อ่ืนที่นอกเหนือจากแหล่งทุนประจ าที่
มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน ควรมีการขยายแหล่งทุนวิจัยออกไปให้หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมขอบข่ายงานวิจัย
ให้กว้างมากยิ่งข้ึน 

5. สถาบันวิจัย มีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนน 5 คะแนน ควรปรับค่าเป้าหมายให้ท้าทายเพ่ือพัฒนา
องค์กรให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป 
 

6) บัณฑิตวิทยาลัย 
           องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
           จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. การด าเนินงานสนับสนุนระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยของนักศึกษามี
หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้เผยแพร่ บัณฑิตวิทยาลัย ควรประชาสัมพันธ์ติดตามการใช้งบประมาณ แบบฟอร์ม
การทุนเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 

2. การด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  บัณฑิตวิทยาลัยมีการ
ตรวจสอบเรียบร้อยดี ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายนอกรับรู้ และการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 
           จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

- ไม่มี - 
          องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
           จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- ไม่มี - 
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           จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
1. บัณฑิตวิทยาลัย มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนในปี 2560 ซึ่งมีแผนการด าเนินการถึงปี 

2565 แต่ในขณะนี้เป็นเพียงการเริ่มต้น ดังนั้น จึงไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ควรด าเนินการให้ต่อเนื่อง
เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป 

2. บัณฑิตวิทยาลัย ควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยของอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา งานวิจัยที
น าไปใช้ประโยชน์ การขยายผลสู่นักศึกษา อาจารย์ที่ท าวิจัยเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนามหาวิยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
           จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- ไม่มี - 
            จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา :  

1. การด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ควรเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้บัณฑิตวิทยาลัยมี
ศักยภาพที่เข้มแข็งและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

2. การคัดสรรกิจกรรมที่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาบัณฑิต ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ควรพัฒนากิจกรรมมีกระบวนการตามวงจร PDCA กิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามประเพณี 
และวัฒนธรรม หรือศาสตร์ที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน 
           องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
           จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- ไม่มี - 
          จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา :  

1. บัณฑิตวิทยาลัย ควรมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. บัณฑิตวิทยาลัย ควรเสริมสร้างให้บุคลากรภายใน มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
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4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
    4.1 จ าแนกตามตัวบ่งชี้ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึง 2560 
  

 องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
1. การผลิตบัณฑิต   3.34 (พอใช้) 3.44 (พอใช้) 3.66 (ดี) 
2. การวิจัย   4.22 (ดี) 4.44 (ดี) 4.70 (ดีมาก) 
3. การบริการวิชาการ   5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 
5. การบริหารจัดการ   4.67 (ดีมาก) 4.34 (ดี) 4.39 (ดี) 

ผลการประเมิน   4.11 (ดี) 4.12 (ดี) 4.28 (ดี) 
 

    4.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 
 ผลประเมินคุณภาพภายใน ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน สรุปคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับดี จ าแนกผลการประเมินตามองค์ประกอบ
คุณภาพได้ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การสร้างบัณฑิต อยู่ในระดับดี (3.66) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย อยู่ในระดับ  
ดีมาก (4.70) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ อยู่ในระดับดีมาก (5.00) องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก (5.00) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อยู่ในระดับดี (4.39)  
 ถ้าพิจารณาผลการประเมินตามมิติของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ พบว่า ด้านปัจจัย
น าเข้าอยู่ในระดับพอใช้ (3.08) ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก (4.86) และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี 
(4.11)  

 

องค์ประกอบ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ คะแนนเฉลี่ย ผลประเมิน 
1 2.47 5.00 3.39 3.66 ดี 
2 4.31 5.00 4.79 4.70 ดีมาก 
3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 - 4.50 4.16 4.39 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 3.08 4.86 4.11 4.28 ดี 
ผลประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี ดี 
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4.3 จ าแนกตามองค์ประกอบ เปรียบเทียบระหว่างปีปีการศึกษา 2558 ถึง 2560 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต    
ตัวบ่งชี้ 1.1  ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 3.04 3.09 3.39 
ตัวบ่งชี้ 1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.68 2.94 3.49 
ตัวบ่งชี้ 1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 0.99 1.19 1.44 

ตัวบ่งชี้ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย    

ตัวบ่งชี้ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5.00 4.00 5.00 

 ตัวบ่งชี้ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.89 4.72 4.31 
 ตัวบ่งชี้ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัย 3.78 4.59 4.79 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ    
ตัวบ่งชี้ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
ตัวบ่งชี้ 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ               

และวัฒนธรรม 
5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ    
ตัวบ่งชี้ 5.1   การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ

ติดตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ 5.2   ผลการบริหารงานของคณะ 4.00 4.02 4.16 
ตัวบ่งชี้ 5.3   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ 
5.00 4.00 4.00 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
4.11 

(ระดับดี) 
4.12 

(ระดับดี) 
4.28 

(ระดับดี) 
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4.4 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัย มีโครงการสมรรถนะ 9 ฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้นักศึกษามี
สมรรถนะเสริมหลักสูตร มีกิจกรรมบังคับ กับกิจกรรมบังคับเลือก (ตามประกาศมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2552) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนโครงการดังกล่าวให้
ทันสมัย เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษายุคปัจจุบัน 

2. มหาวิทยาลัย ให้ความส าคัญในการพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะทางภาษาอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และสังคมยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยควรน าสมรรถนะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาก าหนดเป็นเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถน าไปใช้ในการท างานได้ 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัย ควรมีนโยบายให้ทุกคณะจัดท าหลักสูตรตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่

และก าลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ในการพัฒนา
คนเพ่ือรองรับ New S – Curve เช่น การควบรวมหลักสูตร การจัดหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) 
หลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ หลักสูตรเก็บสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) โดยอาจจัดท าหลักสูตรน าร่อง
อย่างน้อยคณะละ 1 หลักสูตร ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาเพ่ือประชาชนทุกช่วงวัย  

2. มหาวิทยาลัย ยังมีหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ แม้จะปิดหลักสูตรไปแล้ว แต่ยังคงต้องรับการประเมิน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร
หารือกับ สกอ. ในการให้อาจารย์ที่มีอยู่ดูแลนักศึกษาที่เหลือจนกว่านักศึกษาส าเร็จการศึกษา ส่วนหลักสูตร  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ควรเร่งด าเนินการให้อาจารย์มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 ส าหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี จ านวน 53 หลักสูตร ระดับปานกลาง 
จ านวน 2 หลักสูตร มหาวิทยาลัย ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ การท างาน
ตามระบบและกลไกให้มีกระบวนการ PDCA หาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพหลักสูตร รวมทั้งมี   
การก ากับติดตามตัวบ่งชี้ที่ยังมีผลการประเมินน้อย (ในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ เช่น ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้)  

3. มหาวิทยาลัย ยังมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่น้อยมาก (ร้อยละ 17.33) 
แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการส่งเสริมสนับสนุนทั้งเงินทุนและที่ปรึกษา ดังนั้น ควรมีระบบในการติดตาม ก าหนด
ระยะเวลา และวางแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล รวมทั้งประเมินผลเพ่ือหาข้อสรุป และแนวทางและมาตรการใน
การปรับปรุงต่อไป 

4. มหาวิทยาลัย ควรยกระดับการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน และควรปรับแผนพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560 - 2564) และตัวชี้วัดของแผนพัฒนานักศึกษาต้องมีความโดดเด่น และเป็นไปตาม
เป้าหมายของการพัฒนาอัตลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัย ควรขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าให้เป็นรูปธรรม สร้างความเข้มแข็ง
ของสมาคมศิษย์เก่า เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพ่ิมช่องทางในการติดต่อและการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับศิษย์เก่าให้มากข้ึน 
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6. มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาควรน าผลการด าเนินงานในเรื่องการบริการนักศึกษา 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เข้าที่ประชุมโดยการมีส่วนร่วมของผู้น านักศึกษา เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและหา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

มหาวิทยาลัย มีมาตรการส่งเสริมการท าวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย และการตีพิมพ์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งควรจัดระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย เพ่ือจะได้ตอบสังคมได้ว่า
มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นในประเด็นวิจัยในด้านใด 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
1. มหาวิทยาลัย ควรวางแผนร่วมกับคณาจารย์และคณะในการพัฒนางานวิจัยร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เพ่ือให้มีงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ที่จะส่งเสริมให้เกิด
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสู่สากลต่อไป 

2. มหาวิทยาลัย ควรส่งเสริมให้คณาจารย์รับทุนวิจัยจากภายนอกให้มากขึ้น อาจจะด าเนินการ
ในลักษณะท าวิจัยแล้วได้รับผลของการวิจัยเป็นผลลัพธ์ของการบริการวิชาการที่นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้ด้วย  
เป็นการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 

3. มหาวิทยาลัย ควรสนับสนุนให้อาจารย์ปฏิบัติงานวิจัยในลักษณะของวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนและวิจัยต่อยอดเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามากข้ึน 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลายจ านวนมาก โดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะ
และหน่วยงานต่างๆ  

2. มหาวิทยาลัยมีจุลสารบริการวิชาการท้องถิ่น ซึ่งรวบรวมผลงานการให้บริการวิชาการแก่
สังคมของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัย ควรท าแผนบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยโดยศึกษาปัญหาและความ

ต้องการของชุมชนเป้าหมาย เพ่ือก าหนดทิศทางการบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตามจุดเน้น
และอัตลักษณ์ หรือตามความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพ้ืนที่ โดยจัดท าเป็นโครงการระดับมหาวิทยาลัย 
และให้คณะและหน่วยงานต่างๆ จัดท าโครงการย่อยที่สอดคล้องกับโครงการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนโดยแท้จริง เช่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพะลวย 
ควรจัดท าแผนระดับมหาวิทยาลัย และก าหนดแผนงานโครงการ เพ่ือให้คณะและหน่วยงานต่ างๆ ร่วมกัน
ด าเนินการเป็นโครงการหรือกิจกรรมย่อย 

2. มหาวิทยาลัย ควรมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
นวัตกรรมเชิงพื้นที่ให้มากข้ึน 

3. เนื่องจากสถานการณ์จ านวนนักศึกษาลดลง ควรมีโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น เช่น หลักสูตรระยะสั้น โครงการฝึกอบรม เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัย มีแผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน      
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและมีการทบทวนแผน 

2. มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ได้เปรียบ เป็นถิ่นที่ตั้งของวัฒนธรรมทางศาสนาที่เป็นที่รู้จักทั่ว
โลก คือ สวน-โมกขพลาราม มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับท่านพุทธทาสในระดับประเทศ
หรือนานาชาติ 

3. มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่น มีความร่วมมือกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด     
สุราษฎร์ธานี ในการคัดเลือกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือจดทะเบียนในระดับชาติ 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัย ควรมีการเผยแพร่กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบอ่ืน  ๆ เช่น       

มีคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุ สวท.สุราษฎร์ธานี ในการจัดรายการวิทยุ เป็นต้น 
2. มหาวิทยาลัย ควรมีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางด้านการท่องเที่ยวและ

ชุมชนร่วมวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม 
3. มหาวิทยาลัย ควรมีการบูรณาการงานท านุศิลปะและวัฒนธรรมกับการวิจัยระดับหน่วยงาน

รวมถึงการเรียนการสอนให้เพ่ิมข้ึน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม 
  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

มหาวิทยาลัย มีท าเลที่ตั้งเหมาะสม มีความโดดเด่นในการพัฒนาทางกายภาพ มีภูมิทัศน์
สวยงาม และมีอาคารที่เพียงพอ เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลงประมาณร้อยละ 10 จึงควรประหยัดค่าใช้จ่าย
ในทุกกรณี ให้สมดุลกับรายรับ รวมทั้งการพัฒนาบริเวณและการใช้อาคารสถานที่ 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัย ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 - 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ           

(พ.ศ. 2561 - 2580) และยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ. 2560 -  2579) รวมทั้งอธิบายค าส าคัญ
ของวิสัยทัศน์ ตัวบ่งชี้การประเมินวิสัยทัศน์ และก าหนดตัวบ่งชี้ตามเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ 

2. มหาวิทยาลัย ควรเร่งจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ โดยควรระบุงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละปีให้ชัดเจน (ได้จากการวิเคราะห์งบประมาณที่
จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมแต่ละปี) จากนั้นระบุงบประมาณรายรับแหล่งต่าง ๆ หากงบประมาณ
รายรับที่ระบุไม่เพียงพอที่จะใช้ในแต่ละปี จึงก าหนดกลยุทธ์การหาเงินในส่วนที่ยังขาดอยู่ 

3. มหาวิทยาลัย ควรวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน (ไม่ใช่ปัญหาจากการบริหารที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย) และต้องรายงานให้เห็นว่าระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. มหาวิทยาลัย ควรมีแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของแผนบริหารบุคลากร ควรวิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน 
แนวโน้มอัตราก าลังในอนาคตและการด าเนินการวางแผนการได้มาซึ่งอัตราก าลังที่เหมาะและเพียงพอ  รวมทั้ง
การก าหนดภาระงานการติดตามงานและการประเมินงาน ส่วนแผนพัฒนาบุคลากรควรใช้วิธี Bottom Up คือ       
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ให้บุคลากรแต่ละคนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง โดยการพัฒนาให้ครบสมรรถนะต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย คือ 
ความรู้ในศาสตร์ที่สอน ความรู้เรื่องการสอน การวัดและประเมินผล ความรู้ด้านงานวิจัย ทักษะภาษาอังกฤษ 
ทักษะด้านเทคโนโลยี การท าผลงานทางวิชาการ และการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จากนั้นคณะและสถาบัน
น าแผนพัฒนาตนเองของแต่ละคนมาท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ซึ่งต้องวิเคราะห์ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ รวมทั้งมีส่วนการพัฒนาตามนโยบาย Top Down 

5. มหาวิทยาลัย ควรพัฒนาให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
ตามปกติ โดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและจัดระบบเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบ
และเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ตอบตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินครบทุกประเด็น 

6. มหาวิทยาลัย ควรตั้งทีมงานเพ่ือปรับระบบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบของการบูรณาการตามพันธ
กิจสัมพันธ์ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

 


