ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2560

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสานัก/สถาบัน
และระดับมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา
2560 ตามที่สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนด ตามคาสั่ง มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ที่ 1550/2561 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ระดับหลักสูตร และตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1629/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.
2561 เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ ระดั บ คณะ ระดั บ ส านั ก /สถาบั น และระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พั ฒ นามาตรฐานการจั ด การศึ ก ษา และการบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองตอบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม
ส าหรั บผลการประเมิ นคุณ ภาพภายใน ประจาปี การศึก ษา 2560 ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
สุราษฎร์ธานี ฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อนาเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
ระดับสานัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของทุกหน่วยงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร อันจะเป็นโอกาสเพื่อการปรับปรุง พัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อไป
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
1. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร จ าแนกตามคณะ
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึง 2560
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
2.1 จาแนกตามคณะ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึง 2560
2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
2.3 การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา จาแนกรายคณะ
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก/สถาบัน
3.1 จาแนกตามสานัก/สถาบัน เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึง 2560
3.2 การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ระดับสานัก/สถาบัน
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
4.1 จาแนกตามตัวบ่งชี้ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึง 2560
4.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2560
4.3 จาแนกตามองค์ประกอบ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึง 2560
4.4 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
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คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560
ระดับหลักสูตร
คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560
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บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พัฒนามาจากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516
ในช่วงแรกเปิดสอนเฉพาะหลักสูตรนักศึกษาครู โดยในปี พ.ศ. 2528 ขยายการเปิดสอนสาขาวิชาอื่นในปี
พ.ศ. 2542 ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา และปี พ.ศ. 2553 ได้ดาเนินการเปิดสอนปริญญาเอก หลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและการจัดการศึกษาทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการขอปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในกลุ่ม ข
สถาบัน ที่เน้นการสอนระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการหน่วยงาน
ต่าง ๆ ประกอบด้วย 7 คณะวิชา 5 สานัก 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 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท) และโครงการพิเศษ
รวม 23,142 คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 950,820,258 ล้านบาท
จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 592,353,600 บาท และงบประมาณเงินรายได้ 358,466,658 บาท
วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายใน
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในครั้ ง นี้ เป็ น การตรวจสอบและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบสถานภาพ จุดแข็ง
จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพของตนเอง ให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้องมีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพต่อไป
กรอบการประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายใน เริ่มจากการศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย
ประชุมกาหนดกรอบการตรวจสอบและประเมิ นเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการตรวจประเมิน
รับฟังรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยผู้บริหาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนชุมชน ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากร
สายสนับสนุน และผู้แทนนักศึกษา ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับคณะ และสานัก/สถาบัน รายงานผลการ
ประเมิน ด้วยวาจาให้ผู้บ ริหารและบุคลากรรับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน รวมถึงการสรุป
รายงาน การจัดทารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย

ง
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีหลักสูตรวิชา จานวน 58 หลักสูตร และ
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จานวน 57 หลักสูตร และมีจานวน 1 หลักสูตร
คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ใช้ผลการประเมินและรับรองหลักสูตรของสภาการพยาบาล โดยผ่านความ
เห็นชอบจาก สกอ. ซึ่งพบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร อยู่ในระดับดี จานวน 54 หลักสูตร
ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 2 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และผลการประเมินไม่ได้มาตรฐาน จานวน 2 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ดาเนินการปิดหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 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) ตามลาดับ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก/สถาบัน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน อยู่ ในระดั บดี มาก ประกอบด้ วย ส านั กศิ ลปะและวั ฒนธรรม (4.89) และส านั กวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.88) และผลการประเมินอยู่ในระดับดี ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย (4.25) สานักงาน
อธิการบดี (4.11) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (4.11) และสถาบันวิจัยและพัฒนา (3.56) ตามลาดับ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย สรุปคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่ใน
ระดับดี จาแนกผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การสร้างบัณฑิต อยู่ใน
ระดับดี (3.66) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย อยู่ในระดับดีมาก (4.70) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
อยู่ในระดับดีมาก (5.00) องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก (5.00)
และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อยู่ในระดับดี (4.39)
จุดเด่น
มหาวิทยาลัย มีทาเลที่ตั้งเหมาะสม มีความโดดเด่นในการพัฒนาทางกายภาพ มีภูมิทัศน์สวยงาม
และมีอาคารที่เพียงพอ
จุดที่ควรพัฒนาเร่งด่วน
1. มหาวิทยาลัย ยังมีอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่น้อยมาก (ร้อยละ 17.33)
แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการส่งเสริมสนับสนุนทั้งเงินทุนและที่ปรึกษา ดังนั้น ควรมีระบบในการติดตาม
กาหนดระยะเวลา และวางแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล รวมทั้งประเมินผลเพื่อหาข้อสรุป เพื่อหาแนวทาง
และมาตรการในการปรับปรุงต่อไป
2. เนื่องจากจานวนนักศึกษาลดลงประมาณร้อยละ 10 จึงควรประหยัดค่าใช้จ่ายและจัดหารายได้
เพิ่มเติม ให้สมดุลกับรายรับ

จ
3. มหาวิทยาลัย ควรตั้งทีมงานเพื่อปรับระบบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบของการบูรณาการตาม
พันธกิจสัมพันธ์ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
ตามระบบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) การผลิต
บัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) การบริหารจัดการ
โดยแบ่งการประเมินในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสานักและสถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บหลั ก สู ต ร จ าแนกตามคณะเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
ปีการศึกษา 2558 ถึง 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีหลักสูตรวิชา จานวน 58 หลักสูตร และรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จานวน 57 หลักสูตร พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
อยู่ในระดับดี จานวน 54 หลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 2 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และผลการประเมินไม่ได้มาตรฐาน
จานวน 2 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งได้ปิดหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และมีจานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ ใช้ ผ ลการประเมิ น และรั บ รองหลั ก สู ต รของสภาการพยาบาลโดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก สกอ.
มีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะครุศาสตร์
1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
8. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
9. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
10. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ
11. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
12. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ

ผลการประเมิน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
3.23 (ดี)
3.06 (ดี)
3.34 (ดี)
3.07 (ดี)
3.46 (ดี)
2.90 (ปานกลาง)
3.54 (ดี)
1.57 (น้อย)
3.15 (ดี)
3.64 (ดี)
3.32 (ดี)
3.40 (ดี)

3.19 (ดี)
3.14 (ดี)
3.52 (ดี)
3.43 (ดี)
3.72 (ดี)
3.10 (ดี)
3.38 (ดี)
3.07 (ดี)
3.40 (ดี)
3.60 (ดี)
3.48 (ดี)
3.44 (ดี)

3.28 (ดี)
3.35 (ดี)
3.49 (ดี)
3.54 (ดี)
3.75 (ดี)
3.57 (ดี)
3.49 (ดี)
2.99 (ปานกลาง)
3.47 (ดี)
3.44 (ดี)
3.36 (ดี)
3.57 (ดี)

3.20 (ดี)
3.03 (ดี)
2.39 (ปานกลาง)
3.17 (ดี)
2.43 (ปานกลาง)

3.01 (ดี)
3.17 (ดี)
3.05 (ดี)
3.34 (ดี)
3.08 (ดี)

3.33 (ดี)
3.05 (ดี)
3.15 (ดี)
3.42 (ดี)
3.19 (ดี)

2
หลักสูตร/สาขาวิชา

ผลการประเมิน ปีการศึกษา
2558
2559
2560

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2.07 (ปานกลาง)
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
3.18 (ดี)
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
3.16 (ดี)
9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
2.53 (ปานกลาง)
10. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
3.06 (ดี)
11. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.01 (ดี)
12. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 3.00 (ปานกลาง)
13. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 2.46 (ปานกลาง)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
3.31 (ดี)
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
3.00 (ปานกลาง)
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
2.23 (ปานกลาง)
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3.74 (ดี)
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3.07 (ดี)
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร 3.20 (ดี)
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
3.29 (ดี)
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
3.17 (ดี)
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 3.56 (ดี)
10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3.24 (ดี)
11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3.12 (ดี)
12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 2.83 (ปานกลาง)
13. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.03 (ดี)
14. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3.28 (ดี)
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 2.16 (ปานกลาง)
16. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการภัยพิบัติ
2.83 (ปานกลาง)
17. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาการจัดการ
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3.43 (ดี)
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3.13 (ดี)
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2.89 (ปานกลาง)
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
3.16 (ดี)
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
2.30 (ปานกลาง)
6. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3.26 (ดี)
7. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3.12 (ดี)
8. บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
3.28 (ดี)
9. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
10. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
11. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3.14 (ดี)
คณะพยาบาลศาสตร์
1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ได้มาตรฐาน

2.14 (ไม่ได้มาตรฐาน)
2.87 (ปานกลาง)
3.17 (ดี)
2.96 (ปานกลาง)
2.42 (ปานกลาง)
3.44
2.98 (ปานกลาง)
2.84 (ปานกลาง)

2.56 (ไม่ได้มาตรฐาน)
3.12 (ดี)
3.45 (ดี)
2.90 (ปานกลาง)
3.49 (ดี)
3.54 (ดี)
2.86 (ไม่ได้มาตรฐาน)
3.08 (ดี)

2.73 (ปานกลาง)
3.45 (ดี)
3.36 (ดี)
3.93 (ดี)
3.05 (ดี)
3.60 (ดี)
3.37 (ดี)
3.20 (ดี)
3.45 (ดี)
3.48 (ดี)
3.22 (ดี)
3.16 (ดี)
3.25 (ดี)
3.32 (ดี)
3.33 (ดี)
3.17 (ดี)
2.54 (ปานกลาง)

3.51 (ดี)
3.54 (ดี)
3.45 (ดี)
3.75 (ดี)
3.48 (ดี)
3.99 (ดี)
3.53 (ดี)
3.54 (ดี)
3.37 (ดี)
3.69 (ดี)
3.53 (ดี)
3.22 (ดี)
3.37 (ดี)
3.55 (ดี)
3.53 (ดี)
3.54 (ดี)
3.00 (ดี)

3.12 (ดี)
3.07 (ดี)
3.04 (ดี)
3.03 (ดี)
2.84 (ปานกลาง)
3.74 (ดี)
3.27 (ดี)
3.39 (ดี)
2.68 (ปานกลาง)
2.94 (ปานกลาง)
3.28 (ดี)

3.81 (ดี)
3.37 (ดี)
3.25 (ดี)
3.49 (ดี)
3.13 (ดี)
3.69 (ดี)
3.64 (ดี)
3.57 (ดี)
3.17 (ดี)
3.11 (ดี)
3.19 (ดี)

ได้มาตรฐาน

ได้มาตรฐาน

3
ผลการประเมิน ปีการศึกษา
2558
2559
2560

หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์
1. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
3. บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ

หมายเหตุ:

3.52 (ดี)

3.33 (ดี)

3.70 (ดี)

3.35 (ดี)
3.01 (ดี)
2.84 (ปานกลาง) 3.17 (ดี)
3.09 (ดี)
3.18 (ดี)

3.34 (ดี)
3.30 (ดี)
3.43 (ดี)

(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 ระดับคุณภาพมากที่สุด

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
2.1 จาแนกตามคณะ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึง 2560
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พบว่า คณะครุศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก (4.67) อีก 6 คณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดี
ประกอบด้ ว ย คณะวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (4.33) คณะนิ ติ ศ าสตร์ (4.22) คณะมนุ ษย์ ศ าสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ (4.08) คณะวิทยาการจัดการ (4.06) คณะพยาบาลศาสตร์ (3.96) และวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเที่ยว (3.81) ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะนิติศาสตร์
3. คณะพยาบาลศาสตร์
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559
4.54 (ระดับดีมาก) 4.64 (ระดับดีมาก)
4.16 (ระดับดี)
3.77 (ระดับดี)
3.67 (ระดับดี)
4.12 (ระดับดี)
3.80 (ระดับดี)
4.04 (ระดับดี)
3.76 (ระดับดี)
3.96 (ระดับดี)
4.30 (ระดับดี)
4.03 (ระดับดี)
3.76 (ระดับดี)
3.57 (ระดับดี)
4.00 (ระดับดี)
4.02 (ระดับดี)

ปีการศึกษา 2560
4.67 (ระดับดีมาก)
4.22 (ระดับดี)
3.96 (ระดับดี)
4.08 (ระดับดี)
4.06 (ระดับดี)
4.33 (ระดับดี)
3.81 (ระดับดี)
4.16 (ระดับดี)
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คณะพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ

วิทยาลัยนานาชาติฯ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
ตัว บ่ ง ชี้ 1.4 จานวนนั ก ศึ ก ษาเต็มเวลาเที ยบเท่ า ต่อ
จานวนอาจารประจา
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริการและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม
ระดับคุณภาพ

คณะนิติศาสตร์

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ

คณะครุศาสตร์

2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
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2.3 การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา จาแนกรายคณะ
1) คณะครุศาสตร์
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
1. คณะจั ดบริ การด้านต่าง ๆ ให้ กับนักศึกษาได้ดี รวมทั้งจัดบริการให้ ความรู้ที่ทันสมัยแก่
ศิษย์เก่าเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอน
2. คณะเปิ ดโอกาสให้ ศิ ษย์ เ ก่า ได้ มี ส่ ว นร่ว มในการให้ บ ริ การ และจั ด กิจ กรรมให้ กั บศิ ษ ย์
ปัจจุบัน
3. คณะมีการจัดทาคู่มือ มีอาจารย์ที่ปรึกษา และมีคู่มือนักศึกษาซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี แต่ควร
ให้ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตมามีส่วนร่วมในการวางแผนในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาปัจจุบันด้วย เพื่อให้
บัณฑิตที่จะจบการศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
คณะควรมีการพิจารณาการตัดตัวบ่งชี้ที่หลักสู ตรไม่ต้องรับการประเมิน และควรผ่านคณะ
กรรมการบริหารคณะรับทราบ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการวิจัยได้ดีมาก ส่งผลให้คณาจารย์มีความสะดวก
คล่องตัว และสามารถเข้า ถึงข้อมูลของการวิจัยได้ง่ายขั้น คณาจารย์ในคณะมีการทาวิจัยมากขึ้น ควรเพิ่ม
แนวทางเสริมโดยนาผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการมาเผยแพร่ในระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ของคณะ ซึ่งจะ
ส่งผลให้มีการอ้างอิงผลงานวิจัยของคณาจารย์เพิ่มมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
1. คณะควรยกระดับผลงานวิจัยเพื่อไปสู่นวัตกรรม และการถ่ายทอดสู่สถานศึกษาอื่น ๆ อย่าง
เป็นรูปธรรมในทุกโครงการ
2. คณะควรน าระบบฐานข้ อมู ล ด้ านงานวิจั ย บทความวิ จัย และบทความวิ ช าการที่ คณะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
ในปีการศึกษา 2560 คณะมีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าทั้งหมด แต่ในปีการศึกษา 2561
คณะได้มีการจัดทาโครงการบริการวิชาการแบบจัดเก็บรายได้จานวน 10 หลักสูตร 19 รุ่น รวมเป็นเงินงบประมาณ
4 ล้านบาท และควรดาเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
คณะมีการทาแผนการใช้ประโยชน์ คือ บูรณาการการเรียนการสอน และวิจัย ดังนั้น คณะควร
เพิ่มประเด็นการใช้ป ระโยชน์ ให้ มากขึ้น เช่น การพัฒ นาหลักสูตร การขอตาแหน่งทางวิช าการ การสร้าง
เครือข่ายและการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
คณะมีการเผยแพร่ผลงานภาพวาดจิตรกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ในงานนิทรรศการศิลปะ
นิพนธ์ยอดเยี่ยม ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี อย่างไรก็ตาม
คณะควรออกแบบงานศิล ปะให้ มีความเป็ นศาสตร์ของครุ ศาสตร์ และคณะยังมีการจั ดงานวัน ครูร่ว มกั บ
หน่วยงานภายนอกทุกปี ดังนั้น คณะควรสร้างความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของครุศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
- ไม่มี –
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
1. คณะมีระบบการบริหารการติดตามผลการประชุมที่ระบุเป้าหมายชัดเจน เป็นระบบ และมี
หลักฐานครบถ้วนตามพันธกิจ
2. คณาจารย์ของคณะมีส่วนร่วม และรับผิดชอบในงานประกันคุณภาพร่วมกันดีมาก
3. คณะได้วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้อย่างถูกต้อง ละเอียด เป็นแบบอย่างที่ดี
4. คณะมีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เป็น
การสะท้อนถึงการทางานที่มีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ดี คณะควรพิจารณางานประกันคุณภาพเกณฑ์อื่น ๆ เช่น
EdPEX หรือเกณฑ์ประกันคุณภาพอื่น ๆ เพื่อการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในปีการศึกษา 2560 มีการประชุมเพียงจานวน 2 ครั้ง
คณะควรมีการจัดประชุมเพิ่มอย่างน้อย 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 อนุมัติแผน และตัวบ่งชี้ผลสาเร็จของแผน ครั้งที่ 2
พิจารณาประเมินตัวบ่งชี้ของแผนไตรมาศ 2 และครั้งที่ 3 พิจารณาตัวบ่งชี้ผลสาเร็จของแผนไตรมาส 4 และ
อนุมัติแผนในปีถัดไป เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1. คณะควรเขียนรายงานการประเมินตนเองให้สมบูรณ์ โดยระบุรายการหลักฐานหรือแสดงให้
เห็นได้ในเล่ม
2. คณะควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ดี ค้นหาง่าย ให้พร้อมสาหรับการรายงานและ
นาเสนอ หรือพัฒนาการรวบรวมเอกสารหลักฐานในรูปแบบออนไลน์
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2) คณะนิติศาสตร์
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่นและแนวทางเสริม:
คณะสนับสนุนให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู้ตาแหน่งทางวิชาการ และการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:
1. คณะมีจานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่พ้นสภาพก่อนสาเร็จการศึกษาเป็นจานวน
มาก จึงควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด และจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผล
การเรียนไม่ดี
2. คณะควรเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้น
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่นและแนวทางเสริม:
คณะมีแผนและกลไกในการบริห ารพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์งานวิชาการของคณะที่ดี
ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยวิชาการเป็นจานวนมาก
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:
1. คณะควรสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ น าผลงานไปตี พิ ม พ์ ใ นวารสารที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติมากกว่าการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
2. การทางานวิจัยเมื่อสิ้นสุดแล้วต้องนาไปสู่การใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
วิจัยอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การบริการวิชาการ การเรียนการสอน เป็นต้น
3. คณะควรสร้ างเครื อข่ าย และเพิ่มแหล่ งทุนเพื่อขอเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่ว ยงาน
ภายนอกเพิ่มขึ้น
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
1. คณะควรให้ความสาคัญในการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการในหลาย ๆ ด้าน เช่น
การพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การขอตาแหน่งทางวิชาการ การสร้างแหล่ง
ฝึกงานและสร้างรายได้ เป็นต้น
2. คณะมีการจัดโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าเป็นส่ วนใหญ่ ดังนั้น คณะควรจัดทา
โครงการที่จัดหารายได้เพื่อหารายได้เข้าคณะและมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
- ไม่มี –
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
1. คณะควรจัดทาโครงการหรือกิจกรรมบารุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านศาสตร์นิติศาสตร์ เช่น
วัฒนธรรมนักกฎหมายรักความยุติธรรม หรือการแต่งกายนักกฎหมาย เป็นต้น
2. คณะควรให้ความสาคัญในการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนและการประเมินตัวบ่งชี้
ผลสาเร็จของแผนด้วย
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
1. คณะควรให้ ค วามส าคั ญ ในการก ากั บ ติ ด ตามและรายงานผลการประเมิ น เพื่ อ ให้
คณะกรรมการพิจารณา
2. คณะควรให้ความสาคัญในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการประจาคณะใน
การดาเนินงานหลักสูตรให้มีคุณภาพ เช่น การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตร เป็นต้น
3. คณะควรบริหารจัดการฝึกงานของนักศึกษา เน้นความรู้ในศาสตร์ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
4. คณะควรมีการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
3) คณะพยาบาลศาสตร์
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
1. คณะควรมีแผนการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เป็นรายบุคคล
2. การนาเสนองบประมาณของคณะควรแจกแจงให้ครบตามภารกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริหารวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารงานทั่วไป
3. คณะควรกาหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ให้ท้าทายเพื่อที่จะต้องพยายามทาให้ได้ตามเกณฑ์
4. คณะควรให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการฝึกภาคปฏิบัติ
5. คณะควรประชาสัมพันธ์และยกย่องผู้ที่ประสบความสาเร็จในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจให้กับบุคลากร
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
- ไม่มี –
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
1. คณะควรจัดหาแหล่งทุนในการทาการวิจัย โดยเฉพาะทุนภายนอกให้มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
2. คณะควรนาผลลัพธ์ของงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาต่อ
ยอดเป็นนวัตกรรมต่อไปในอนาคต
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม:
คณะมีโครงการบริการวิชาการ จานวน 6 โครงการ 11 กิจกรรมย่อย มีแบบจัดเก็บรายได้ จานวน
1 โครงการ นอกเหนือจากนั้นเป็นแบบให้เปล่า จึงควรพิจารณาโครงการแบบจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสม เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้คณะ และมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:
คณะควรเพิ่มประเด็ น การใช้ป ระโยชน์จ ากการบริ การวิช าการให้ มากขึ้น เช่น การพัฒ นา
หลักสูตร การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การขอตาแหน่งทางวิชาการ การเพิ่มเครือข่ายฝึกงาน และ
จัดเก็บรายได้ เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
คณะมีการสร้ างวัฒ นธรรมที่ บ่งเฉพาะของศาสตร์พยาบาลที่โ ดดเด่น เช่น มีเพลงบอกเป็น
ภาษาอังกฤษ นาเสนอเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่แตกต่างกันของนักศึกษา
แต่ละชั้นปีซึ่งแสดงถึงความเป็นพยาบาล แนวทางเสริม คือ คณะควรสร้างวัฒนธรรมที่สามารถตอบโจทย์
วิสัยทัศน์และปรัชญาได้ เช่น วัฒนธรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจ โดยใช้คุณธรรมแนวพุทธทาสเป็น
เครื่องมือ เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
- ไม่มี –
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
1. คณะมีการจัดประชุมและควรให้ค วามสาคัญในประเด็นวาระพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจาคณะให้นาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพเข้าวาระการประชุมด้วย เพื่อใช้ศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. คณะควรจัดประชุมอาจารย์เพื่อให้สร้างความเข้าใจในกระบวนการ PDCA
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4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
1. คณะควรกากับติดตามหลักสูตรที่มีแนวโน้มจะไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร และกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. คณะควรมีแผนกากับติดตามให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองตาม TOR เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
1. คณะมีหลักสูตรหลากหลาย อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลายสาขา
2. คณะมีวารสารที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน TCI 1 ควรเสริมการทาวิจัย การบูรณาการความรู้ให้
หลากหลายสาขา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งภายในคณะ และควรสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศในการทาวิจัย
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:
1. คณะมีโครงการวิจัยเป็นลั กษณะเดี่ยวเป็นส่ วนใหญ่ทาให้การขอทุนการวิจัยจะได้รับทุน
สนับสนุนไม่มาก คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ ร่วมมือกันกาหนดหัวข้อการวิจัยในลักษณะ
ของการบูรณาการ และผู้บริหารควรจัดให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวางแผนการวิจัยร่วมกัน
2. คณะควรเผยแพร่การวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อเผยแพร่งานวิจัยให้มากขึ้น
3. คณะควรเพิ่มเติมให้นั กศึกษาร่วมทางานวิจัยกับอาจารย์ เพื่อเป็นการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนรู้และส่งเสริมภาคปฏิบัติได้ พร้อมทั้งนาผลการศึกษาจากงานวิจัยนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนตามลักษณะของงานวิจัยท้องถิ่น
4. คณะควรพัฒนาเรื่องการทาวิจัยของอาจารย์ให้ตรงศาสตร์ พร้อมสนับสนุนงบประมาณและ
พัฒนาให้วิจัยเข้มแข็ง เพื่อของบประมารจากแหล่งทุนภายนอก และควรมีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
1. คณะควรให้ ความสาคัญในการกาหนดตัวบ่งชี้ผลส าเร็จของแผน และมีการประเมินผล
ความสาเร็จของแผน
2. คณะมีการบริการวิชาการทุกโครงการโดยจัดทาให้เปล่า ควรพิจารณาโครงการแบบจัดเก็บ
รายได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้คณะ และมหาวิทยาลัย
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
คณะมีหอศิลป์ศรีวิชัย สร้างความโดดเด่นงานศิลปวัฒนธรรมเฉพาะศาสตร์ ดังนั้น คณะควรมี
กิจกรรมสร้างความต่อเนื่องให้นักศึกษาได้เรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
- ไม่มี –
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
1. คณะควรวางแผนพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ไม่ ผ่ านมาตรฐานหลั ก สู ตรจ านวน 2 หลั ก สู ตร คื อ
หลั กสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตมหาบั ณฑิต สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตรร์ และหลั กสู ตรศิ ล ปศาตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2. คณะควรพั ฒ นาระบบและกลไกลในการบริ ห ารงานประกั น คุ ณ ภาพให้ เ ป็ น ไปตาม
องค์ประกอบให้เห็นขั้นตอนชัดเจนเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1. คณะควรเขียนรายงานการประเมินตนเองให้สมบูรณ์ โดยระบุรายการหลักฐานหรือแสดงให้
เห็นได้ในเล่ม
2. คณะควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ดี ค้นหาง่าย ให้พร้อมสาหรับการรายงาน
และนาเสนอ หรือพัฒนาการรวบรวมเอกสารหลักฐานในรูปแบบออนไลน์
5) คณะวิทยาการจัดการ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่นและแนวทางเสริม:
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:
คณะควรมีแผนกากับติดตามให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองตาม TOR เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่นและแนวทางเสริม:
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:
คณะควรทางานวิจัยที่ต่อเนื่องในพื้นที่เดิมเพื่อให้เกิดการต่อยอด และพัฒนานวัตกรรมนาไปสู่
การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม:
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:
1. คณะมีการบริการวิชาการทุกโครงการจัดทาให้เปล่า ควรพิจารณาโครงการแบบจัดเก็บ
รายได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้คณะและมหาวิทยาลัย
2. คณะควรให้ความสาคัญในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะโดยนาเรื่องที่เ กี่ยวข้องกับ
งานประกันคุณภาพเข้าประชุมเพื่อพิจารณาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม:
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:
1. คณะควรสร้างงานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศาสตร์วิทยาการจัด การให้มี
ความโดดเด่น
2. คณะควรให้ความสาคัญในการกาหนดตัวชี้วัดของแผนให้ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของคณบดี
และการประเมินผลสาเร็จของแผนเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงในปีถัดไป
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม:
คณะมีแนวทางในการบริห ารจัดการ โดยให้ บุคลากรในคณะมีส่ว นร่วม เห็นชอบในวิธีการ
บริหาร มีการประชุมสม่าเสมอ และจัดเก็บข้อมูลมาสังเคราะห์หาแนวทางในการบริหารคณะ
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:
คณะควรพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
ให้เห็นขั้นตอนชัดเจนเป็นรูปธรรม
6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
1. คณะควรมีแผนกากับติดตามให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองตาม TOR เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. คณะควรกากับ ดูแลให้ อาจารย์ประจาหลักสู ตรมีจานวนและคุณสมบัติครบ โดยเฉพาะ
ผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
3. คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและสร้างงานวิชาการให้ครอบคลุมทุกคน
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
1. คณะมีระบบ กลไกการบริหาร และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดี แนวทางเสริม คือ
คณะควรสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทุกคนทาวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการทาวิจัยแ บบ
บรูณาการตามศาสตร์
2. ผู้บริหารควรมีนโยบายในการจัดสรรเวลาให้อาจารย์หรือนักวิจัยที่เก็บข้อมูลครบถ้วนแล้ว
ได้มเี วลาเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
1. คณะควรส่งเสริมให้นักวิจัยมีการนาผลงานวิจัยสู่ผลการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
2. คณะควรสนับสนุนการสร้างคลังปัญญาจากผลงานวิจัยเพื่อนาไปสู่เทคโนโลยีพร้อมใช้
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
1. คณะมีงานบริการวิช าการที่โดดเด่น และหลากหลายโครงการ แต่มีการวางแผนการใช้
ประโยชน์ คือ บูรณาการการเรียนการสอนและวิจัย จึงควรเพิ่มประเด็นการทาแผนการใช้ประโยชน์ เช่น
พัฒนาหลักสูตร การขอตาแหน่งทางวิชาการ การสร้างเครือข่าย และการสร้างรายได้ เป็นต้น
2. คณะมีโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2561 จานวน 20 โครงการ มีโครงการแบบ
ให้เปล่า 18 โครงการ และโครงการจัดเก็บรายได้จานวน 2 โครงการ แต่อย่างไรก็ดี ควรพิจารณาโครงการแบบ
จัดเก็บรายได้ให้มีความเหมาะสม
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
- ไม่มี –
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
คณะมีงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามศาสตร์ จานวน 6 หลักสูตร แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้มี
ความโดดเด่นของคณะ ควรมีลักษณะเป็นรูปแบบลักษณะเป็นภาพลักษณ์เฉพาะศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
- ไม่มี –
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม:
คณะมีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี แต่อย่างไรก็ตามควรวางแผน
รองรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เช่น ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
ทุกคน มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะของตาแหน่งทางวิชาการได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ภายใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:
คณะควรให้ความสาคัญในการประชุมของคณะกรรมการประจาคณะ โดยกาหนดกรอบเวลา
การประชุม และเรื่องที่ประชุมให้เหมาะสม กล่าวคือ ในปีการศึกษาควรมีการประชุมอย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อ
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พิจารณาอนุมัติแผนและผลสาเร็จของแผน มีการประเมินผลสาเร็จของแผนระหว่างกลางปีงบประมาณ และมี
การประเมินผลสาเร็จของแผนปลายปีงบประมาณ และอนุมัติแผนในปีถัดไป และวาระการประชุมพิจารณาไม่
สามารถประชุมเวียนได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1. คณะควรเขียนรายงานการประเมินตนเองให้สมบูรณ์ โดยระบุรายการหลักฐานหรือแสดงให้
เห็นได้ในเล่ม
2. คณะควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ดี ค้นหาง่าย ให้พร้อมสาหรับการรายงาน
และนาเสนอ หรือพัฒนาการรวบรวมเอกสารหลักฐานในรูปแบบออนไลน์
7) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
- ไม่มี –
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
1. คณะควรมีแผนกากับติดตามให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองตาม TOR เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. คณะควรกากับให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการชนิดอื่น ๆ เช่น ตารา บทความ เป็นต้น เพื่อ
เป็นผลงานในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการต่อไป
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
คณะมีผลงานการผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ:
1. คณะควรน างานวิจั ย ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม นอกเหนือจากการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
2. คณะควรสร้ างแนวทางในการจัดหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก เพื่อมาส่งเสริมกับแหล่งทุน
ภายในสถาบัน
3. คณะขาดการทาผลการประเมินการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อไปปรับปรุ ง
พัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการจัดโครงการบริการ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในปีต่อไป
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
- ไม่มี –
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
คณะควรให้ความสาคัญในการประชุ มคณะกรรมการประจาคณะ ในวาระพิจารณาเรื่องราว
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
1. คณะควรจัดทาคาสั่งผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรมชุดเล็กเพื่อความคล่องตัว
ในการทาโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. คณะควรจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้านของศาสตร์ เช่น การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมของนักศึกษานานาชาติประจาปี เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ :
1. คณะควรพั ฒ นาระบบและกลไกในการกากั บ การด าเนิ น การประกัน คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ให้ครบ 6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่ สกอ. กาหนด
2. คณะควรให้ความสาคัญในการประชุมของคณะกรรมการประจาคณะ โดยกาหนดกรอบ
เวลาการประชุม และเรื่องที่ประชุมให้เหมาะสม กล่าวคือ ในปีการศึกษาควรมีการประชุมอย่างน้อย 3 ครั้ง
เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนและผลสาเร็จของแผน มีการประเมินผลสาเร็จของแผนระหว่างกลางปีงบประมาณ
และมีการประเมิน ผลส าเร็ จ ของแผนปลายปีงบประมาณและอนุมัติแผนในปีถัดไป อนึ่งวาระการประชุม
พิจารณาไม่สามารถประชุมเวียนได้
3. คณะควรมีการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1. คณะควรเขียนรายงานการประเมินตนเองให้สมบูรณ์ โดยระบุรายการหลักฐานหรือแสดงให้
เห็นได้ในเล่ม
2. คณะควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ดี ค้นหาง่าย ให้พร้อมสาหรับการรายงาน
และนาเสนอ หรือพัฒนาการรวบรวมเอกสารหลักฐานในรูปแบบออนไลน์
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3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก/สถาบัน
3.1 จาแนกตามสานัก/สถาบัน เปรียบเทียบระหว่างปีปีการศึกษา 2558 ถึง 2560
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก/สถาบัน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน อยู่ ใ นระดับ ดี ม าก ประกอบด้ ว ย ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม (4.89) และส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (4.88) และผลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี ประกอบด้ ว ย บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย (4.25)
สานักงานอธิการบดี (4.11) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (4.11) และสถาบันวิจัยและพัฒนา (3.56)
ตามลาดับ มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วยงาน
1. สานักงานอธิการบดี
2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
4. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. บัณฑิตวิทยาลัย

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560

4.12 (ดี)
3.94 (ดี)
4.63 (ดีมาก)
4.33 (ดี)
3.85 (ดี)
3.50 (พอใช้)

4.11 (ดี)
4.56 (ดีมาก)
4.64 (ดีมาก)
4.63 (ดีมาก)
4.46 (ดี)
4.75 (ดีมาก)

4.11 (ดี)
4.88 (ดีมาก)
4.89 (ดีมาก)
4.11 (ดี)
3.56 (ดี)
4.25 (ดี)

3.2 การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ระดับสานัก/สถาบัน
1) สานักงานอธิการบดี
ส่วนที่ 1 ตัวบ่งชี้จากระบบการประเมินคุณภาพภายในของสกอ.
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
กองพั ฒ นานั กศึกษามี ก ารให้ คาปรึ กษาแก่นัก ศึกษามีการจัดระบบการให้ คาปรึกษาหลาย
ช่องทาง เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุนศิษย์เก่านักศึกษาทางาน เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
1. สานักฯ ควรปรับปรุงประเด็นการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ของสานักงานอธิการบดีให้
เป็นระบบ และมีการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
2. สานักฯ ควรเก็บข้อมูลแบบสอบถาม โดยใช้ Google Form หรือ QR Code เพื่อจัดเก็บ
สถิติข้อมูล ในด้านการดาเนินงานการประเมินความสาเร็จของการดาเนินของโครงการ ควรใช้รูปแบบ Online
เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ประเมินในกรณีที่มีจานวนผู้ ประเมินจานวนมาก ทาให้สรุปผลได้ง่ายขึ้น และ
สามารถนาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. กองพัฒนานักศึกษา ควรมีการกาหนดวัตถุประสงค์ ของแผนกิจกรรมในเชิงคุณภาพ เพื่อ
การพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา
4. กองพัฒนานักศึกษา ควรมี การวางระบบการดาเนินงานด้านการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ดาเนินงาน และการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
5. งานวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้านการบริการวิชาการแก่สัง คม ควรกาหนดกรอบประเด็น
การบริการวิชาการให้ชัดเจน เช่น อาชีพเพื่อสร้างรายได้ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การศึกษา เป็นต้น
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ควรจัดทาแผนการดาเนินงานระยะกลาง แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบประเด็นและพื้นที่เป้าหมายที่
กาหนด และควรจัดทารายงานผลการดาเนินงานที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยอาจจัดทาเป็นงานวิจัยตาม
กลุ่มพื้นที่
6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและความคุ้มค่าของหลักสูตรประจาปีการศึกษา
2560 ไม่พบแนวนโยบายเพื่อดาเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรติดตามผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตรและคณะเพื่อให้ได้สารสนเทศมาประกอบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาความเสี่ยงประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพันธกิจ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้า และควรมีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานที่ก่อให้เกิด
ประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าลดลง หรือมาตรการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2561
จุดเด่นและแนวทางเสริม
- ไม่มี –
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
1. สานักฯ ควรจัดทาฐานข้อมูลควรทีม่ ีการออกแบบฐานข้อมูลโดยการวิเคราะห์เป้าหมายของ
การบริการวิชาการ ตามประเด็นการให้บริการวิชาการหรือตามพื้นที่ เพื่อการจัดทาข้อมูลเอกสารให้เป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น
2. ส านั ก ฯ ควรมี ห น่ ว ยงานส าหรั บ การก ากั บ ดู แ ลเรื่ อ งการฝึ ก อบรมเพื่ อ หารายได้ ร ะดั บ
มหาวิทยาลัย และควรกากับติดตามการดาเนินงานการฝึกอบรมระยะสั้น ให้ทุกคณะดาเนินการให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้คณะละ 2 หลักสูตร
3. ด้านความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน ควรนาข้อเสนอแนะในการประเมินมาแก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องตามประเด็นปัญหา
4. ด้านแนวปฏิบัติที่ดี จาเป็นต้องยกระดับเพื่อให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้น ดังนั้น ควรดาเนินการคัด
สรรเลือกแนวปฏิบัติที่ดี เช่น การประกวด การจัดตั้งคณะกรรมการในการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี เป็นต้น
ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา :
- ไม่มี ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สานักฯ ควรมีการกากับติดตามและประเมินผลของหน่วยงานให้ครบถ้วน เช่น องค์กรด้าน
การประชาสัมพันธ์ ไม่พบระบบ กลไก เพื่อตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในรอบปี
2. สานักฯ มีผลการประเมินในระดับ 5 คะแนนหลายตัวชี้วัด ดังนั้น ควรตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย
และก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อความก้าวหน้าในตัวชี้วัดนั้น และตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการให้ความสาคัญต่อ
ความสาเร็จ ผลงานในเชิงปริมาณควรเพิ่มเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพให้มากขึ้น
3. สานั กฯ ควรประมวลสารสนเทศด้านการบริห ารพลั งงานและน้าในรอบปี เพื่อเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย เช่น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยในด้านค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งปรากฏการดาเนินการ
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โดยมีโครงการ 2 โครงการ แต่ไม่มีการกระจายความเสี่ยงไปยังหน่วยงานย่อ ย ทั้งนี้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็น
ความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน ที่ต้องรับกับรับผิดชอบร่วมกัน
4. ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ควรให้ ทุ ก หน่ ว ยงานน าผล การประเมิ น และ
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการทางาน และควรสังเคราะห์รวมกันในภาพรวมแล้ว นาไป
ปรับปรุงการประเมินคุณภาพในภาพรวมของระดับมหาวิทยาลัย
5. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร เมื่อ
ตรวจสอบจากคณะ พบว่า มีถึง 19 เครือข่าย แต่ในระดับสานักไม่ปรากฏโครงการหรือกิจกรรมที่เชื่อมโยงใน
ระดับมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้ประสานในรายละเอียดเพื่อนาไปใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์งานต่อไป
6. สานักฯ ประกอบด้วยกองต่าง ๆ และไม่มีคณะกรรมการประจาสานัก เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการให้เกิดการประสานระหว่างกอง และยกระดับคุณภาพการให้บริการ ควรมีคณะกรรมการสานัก
อธิการบดีเพื่อช่วยกากับดูแลระบบและมีความจัดทารายงานผลการดาเนินงานทุกไตรมาส
2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 1 ตัวบ่งชี้จากระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.
จุดเด่นและแนวทางเสริม
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
- ไม่มี ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2561
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. การดาเนินงานประกันคุณภาพของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรปรับค่า
เป้าหมายและการดาเนินการในตัวบ่งชี้เพื่อให้มีการพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า
2. กระบวนการการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศสาหรับนักศึกษา
มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง และการออกแบบประเมิลผลเป็นไปด้วยดี
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
1. สานักฯ ควรปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้ e – learning โดยให้เปลี่ยนคาศัพท์ใหม่ตาม
ยุคสมัย เนื่องจากสานักฯ มีการใช้ระบบ MOOCs ซึ่งมี e – learning เป็นส่วนหนึ่งของระบบ MOOCs และ
ควรยกระดับค่าเป้าหมายให้สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอน และกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระบบ
สากลมากยิ่งขึ้น
2. ร้อยละของพื้นที่ที่สามารถใช้บริการระบบเครือข่าย Internet ควรกาหนดพื้นที่คิดเป็น 100%
ซึง่ ยังมีจุดสัญญาณที่ให้บริการยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น ควรสารวจผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา บุคลากร เป็นต้น
3. ด้านระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ควรดาเนินการเชื่อมโยงให้ได้สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจทุกระบบ
4. ด้ า นความพึ ง พอใจของผ ู้รั บ บริ ก าร การเพิ่ ม กลุ่ ม เป้ า หมายผ ้รั บ บริ ก ารให้ ค รอบคลุ ม
ประชากร ทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรเพิ่มประเด็นการประชาสั มพันธ์ของการให้ บริการของแต่ล ะ
หน่วยงานย่อยในสานักฯ
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ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. สานักฯ มีการรายงานผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการประจาสานักฯ
ควรจัดทารายงานผลการดาเนินงาน และการดาเนินงานเชิงรุกให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2. สานักฯ มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ควรเขียนรายงานของตัวเองในแง่มุม
ของการดาเนินเนินงานให้ชัดเจน การเขียนเชิงระบบการปฏิบัติการควรตระหนักถึงคุณค่าการทางาน และควร
ยกระดับคุณภาพการทางานให้สูงขึ้น
3. สานักฯ มีกระบวนการตรวจสอบการยกระดับคุณภาพการทางานที่ สอดคล้องกับพันธกิจ
และการทางานเชิงรุกขององค์กร
4. สานักฯ มีงานวิจัยสานักฯ จานวนมาก และสามารถเป็นตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ดีให้กับ
หน่วยงานอื่น ๆ ได้
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
1. สานักฯ ในตัวบ่งชี้ที่ได้ 5.00 ควรมีการปรับปรุงเกณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพของหน่วยงาน
ให้มีความท้าทาย
2. การด าเนิ น งานเกี่ย วกั บ สั ญ ญา Internet มี ความเกี่ ย วข้ องกั บนโยบายและการจั ดสรร
งบประมาณ ดังนั้น การดาเนินงานติดตั้งสัญญาณไปยังหน่วยงานต่างๆ เกิดความล่าช้า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ไม่มี 3) สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ส่วนที่ 1 ตัวบ่งชี้จากระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.
จุดเด่นและแนวทางเสริม
สานักฯ มีแผนการดาเนินงานด้านที่มีความก้าวหน้า ไม่ผูกติดกับเกณฑ์การประเมิน ยึดภาระงาน
และสามารถผูกโยงการพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว และมีแผนการพัฒนาให้เป็นเส้นทางวัฒนธรรมต่อไป
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา :
สานักฯ ควรจัดประชุมเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ และการหาประเด็นการสร้างเส้นทางการ
พัฒนาที่สานักฯ จะเป็นผู้นาทางด้านองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ส่วนที่ 2 : ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2561
จุดเด่นและแนวทางเสริม
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา :
1. สานักฯ ควรรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่นักศึกษา บุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ครอบคลุมทุกด้านที่สานักฯ ให้บริการ
2. สานักฯ ควรมีการรณรงค์ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยผ่านโครงการ/กิจกรรมที่สานักฯ จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 3 : ตัวบ่งชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน
จุดเด่นและแนวทางเสริม:
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา:
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ควรเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับจานวนของบุคลากร
นักศึกษา จานวนประชากร ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับสานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. สานักฯ ควรมีคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อการตรวจทานคู่มือการปฏิบัติงานของสานักฯ
และผ่านคณะกรรมการประจาสานักฯ
4) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ส่วนที่ 1 ตัวบ่งชี้จากระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.
จุดเด่นและแนวทางเสริม
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา:
- ไม่มี ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2561
จุดเด่นและแนวทางเสริม :
1. สานักฯ ได้นาข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ ในปีทีผ่านมา มาปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานในปีปัจจุบัน
2. สานักฯ ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีกระบวนการในการ
จัดการประเมินผลการเรียนรู้ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสอน การลดคะแนนการสอบปลาย
ภาค เน้นกิจกรรมในห้องเรียน ดังนั้น ควรมีการดาเนินอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
1. สานักฯ ควรมีการตรวจสอบพั นธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และโครงสร้างของหน่วยงาน
เพื่อกาหนดกลยุทธ์เชิงรุกให้ระบบงานมีการพัฒนา และมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
2. สานักฯ ควรมีการทบทวนการสอบของรายวิชาศึกษาทั่วไป ควรส่งเสริมให้มีการประชุมของ
อาจารย์ที่สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ในปีการศึกษา 2562 และควรมีการวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป เพื่อเป็นงานวิจัยของอาจารย์
3. สานักฯ มีการตรวจสอบข้อมูลของบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลกับข้อมูลของคณะ สานักฯ ควรมีการตรวจสอบแบบสอบถาม
บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และการกาหนดคานิยาม คาว่า การประกอบ
อาชีพอิสระให้ชัดเจน
4. หลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM และหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าพิจาณาจากคาอธิบายตัวชี้วัด พบว่า ไม่ใช่การบูรณา
การกับการสอนในรายวิชาที่มีการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น สานักฯ ควรสื่อสารกับหลักสูตร
และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจในรายละเอียดของหลักสูตร
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5. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา เกณฑ์การกาหนดคะแนนไม่สะท้อนการบริหารหลักสูตร การ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ และการพัฒนานักศึกษาที่ยังคงอยู่
ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
1. สานั กฯ ควรนาเสนอผลการวิเคราะห์ตัว บ่งชี้ที่กาหนดในแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการ
ประจาสานักฯ และมีข้อคิดเห็นที่สาคัญและควรดาเนินการให้บรรลุผล
2. การสารวจข้อมูลความพึงพอใจ ควรมีก ารสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมประชาการที่รับการ
บริการของสานักฯ เนื่องจากจานวนการสุ่มตัวอย่างน้อยเกินไป และควรนาเสนอผลการประเมิน โดยจาแนก
ตามกลุ่มตัวอย่าง ออกแบบสอบถามให้เข้าใจง่าย และเพิ่มช่องทางในการทาแบบสอบถาม
3. คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ควรได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะจะ
ส่งผลโดยตรงต่อความก้าวหน้าขององค์กร
4. สานักฯ ควรปรับปรุงและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในสะดวกรวดเร็ว และเข้าใจง่ายขึ้น
สาหรับผู้รับบริการ
5. สานักฯ มีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนน 5 คะแนน ควรปรับค่าเป้าหมายให้ ท้าทายเพื่อพัฒนาองค์กร
ให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป
5) สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส่วนที่ 1 ตัวบ่งชี้จากระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.
จุดเด่นและแนวทางเสริม
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
1. สถาบั น วิจั ย ฯ ควรมีก ารการตรวจสอบเรื่อ งการคัดลอกข้อ มูล งานวิจั ยอย่า งเป็น ระบบ
สามารถตรวจสอบได้โดยระบบสารสนเทศ
2. สถาบันวิจัยฯ ควรยกระดับคุณภาพในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น เช่น ระบบ
สารสนเทศควรมีระบบการตอบโต้ การสะท้อนกลั บของข้อมูลข่าวสาร และระบบการป้องกันการคัดลอก
งานวิจัย
3. สถาบันวิจัยฯ ควรมีการพัฒนาห้องสมุดวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ
4. สถาบันวิจัย ฯ ควรกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมการเป็นมหาวิทยาลั ยวิจัย โดยกาหนด
โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในระยะ 5 ปี
5. สานักฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ดังนั้น ควรตั้งเป้าหมายในเชิงพัฒนา
และสามารถตรวจวัดประเมินผลลัพธ์ในการบรรลุเป้าหมาย และควรมีการสรุปผลในรูปแบบสารสนเทศเพื่อ
เสนอผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2561
จุดเด่นและแนวทางเสริม
- ไม่มี –
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
- ไม่มี ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา :
1. สถาบันวิจัยฯ ควรตรวจสอบความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
เพื่อดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาสถาบันฯ และควรมีการประชุมคณะกรรมการ
ประจาสถาบันฯ ให้บ่อยขึ้น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และควรนาผลการดาเนินงานของสถาบันวิจัยฯ ที่ได้รับการ
เสนอแนะจากคณะกรรมการมาประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วย
2. สถาบันวิจัยฯ ควรเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยฯ ทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้ องกับประชากรของมหาวิทยาลัย เช่น อาจารย์ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง (คณบดี ประธานหลักสูตร เป็นต้น) และผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ควรประมวลผลด้านสารสนเทศการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3. สถาบั น วิ จั ย ฯ ควรมีก ารเข้า รับ การอบรมการเขี ยนคู่มื อ งานวิ จัย ในด้ านต่า ง ๆ รวมถึ ง
การศึกษาดูงานจากสถาบันอื่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานต่อไป
4. สถาบันวิจัยฯ ควรทบทวนแหล่งทุนภายนอกจากที่อื่น ที่นอกเหนือจากแหล่งทุนประจาที่
มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน ควรมีการขยายแหล่งทุนวิจัยออกไปให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มขอบข่ายงานวิจัย
ให้กว้างมากยิ่งขึ้น
5. สถาบันวิจัย มี ตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนน 5 คะแนน ควรปรับค่าเป้าหมายให้ท้าทายเพื่อพัฒนา
องค์กรให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป
6) บัณฑิตวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. การดาเนินงานสนับสนุน ระบบและกลไกในการบริ หารและพัฒนางานวิจัยของนักศึกษามี
หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้เผยแพร่ บัณฑิตวิทยาลัย ควรประชาสัมพันธ์ติดตามการใช้งบประมาณ แบบฟอร์ม
การทุนเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
2. การดาเนินงานเพื่อสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัยมีการ
ตรวจสอบเรียบร้อยดี ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายนอกรับรู้ และการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
- ไม่มี องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
- ไม่มี -
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
1. บัณฑิตวิทยาลัย มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนในปี 2560 ซึ่งมีแผนการดาเนินการถึง ปี
2565 แต่ในขณะนี้เป็นเพียงการเริ่มต้น ดังนั้น จึงไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ควรดาเนินการให้ต่อเนื่อง
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป
2. บัณฑิตวิทยาลั ย ควรมีการสั งเคราะห์ งานวิจัยของอาจารย์ร่ว มกับนักศึกษา งานวิจัยที
นาไปใช้ประโยชน์ การขยายผลสู่นักศึกษา อาจารย์ที่ทาวิจัยเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนามหาวิยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่นและแนวทางเสริม
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา :
1. การดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ควรเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้บัณฑิตวิทยาลัยมี
ศักยภาพที่เข้มแข็งและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
2. การคัดสรรกิจกรรมที่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาบัณฑิต ในด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
ควรพัฒนากิจกรรมมีกระบวนการตามวงจร PDCA กิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามประเพณี
และวัฒนธรรม หรือศาสตร์ที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
- ไม่มี จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา :
1. บัณฑิตวิทยาลัย ควรมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย
2. บัณฑิตวิทยาลัย ควรเสริมสร้างให้บุคลากรภายใน มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
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4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
4.1 จาแนกตามตัวบ่งชี้ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึง 2560
องค์ประกอบคุณภาพ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
3.34 (พอใช้)
3.44 (พอใช้)
3.66 (ดี)
4.22 (ดี)
4.44 (ดี)
4.70 (ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
4.67 (ดีมาก)
4.34 (ดี)
4.39 (ดี)
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 จาแนกผลการประเมินตามองค์ประกอบ
คุณภาพได้ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การสร้างบัณฑิต อยู่ในระดับดี (3.66) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย อยู่ในระดับ
ดีมาก (4.70) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ อยู่ในระดับดีมาก (5.00) องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก (5.00) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อยู่ในระดับดี (4.39)
ถ้าพิจารณาผลการประเมินตามมิติของปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ พบว่า ด้านปัจจัย
นาเข้าอยู่ในระดับพอใช้ (3.08) ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก (4.86) และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี
(4.11)
องค์ประกอบ
1
2
3
4
5
คะแนนเฉลี่ย
ผลประเมิน

ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
2.47
5.00
4.31
5.00
5.00
5.00
4.50
3.08
4.86
พอใช้
ดีมาก

ผลผลิต/ผลลัพธ์
3.39
4.79
4.16
4.11
ดี

คะแนนเฉลี่ย
3.66
4.70
5.00
5.00
4.39
4.28
ดี

ผลประเมิน
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
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4.3 จาแนกตามองค์ประกอบ เปรียบเทียบระหว่างปีปีการศึกษา 2558 ถึง 2560
ปีการศึกษา
2558

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2560

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

3.04
2.68

3.09
2.94

3.39
3.49

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

0.99

1.19

1.44

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00

4.00

5.00

3.89

4.72

4.31

3.78

4.59

4.79

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

4.02

4.16

5.00

4.00

4.00

4.11
(ระดับดี)

4.12
(ระดับดี)

4.28
(ระดับดี)

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับ
ติดตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
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4.4 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็งและแนวทางเสริม
1. มหาวิทยาลัย มีโครงการสมรรถนะ 9 ฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้นักศึกษามี
สมรรถนะเสริมหลักสูตร มีกิจกรรมบังคับ กับกิจกรรมบังคั บเลือก (ตามประกาศมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2552)
เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนโครงการดังกล่าวให้
ทันสมัย เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษายุคปัจจุบัน
2. มหาวิทยาลัย ให้ความสาคัญในการพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะทางภาษาอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และสังคมยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยควรนาสมรรถนะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากาหนดเป็นเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถนาไปใช้ในการทางานได้
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัย ควรมีนโยบายให้ทุกคณะจัดทาหลักสูตรตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่
และกาลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ในการพัฒนา
คนเพื่อรองรับ New S – Curve เช่น การควบรวมหลักสูตร การจัดหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree)
หลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ หลักสูตรเก็บสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) โดยอาจจัดทาหลักสูตรนาร่อง
อย่างน้อยคณะละ 1 หลักสูตร ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาเพื่อประชาชนทุกช่วงวัย
2. มหาวิทยาลัย ยังมีหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ แม้จะปิดหลักสูตรไปแล้ว แต่ยังคงต้องรับการประเมิน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร
หารือกับ สกอ. ในการให้อาจารย์ที่มีอยู่ดูแลนักศึกษาที่เหลือจนกว่านักศึกษาสาเร็จการศึ กษา ส่วนหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ควรเร่งดาเนินการให้อาจารย์มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
สาหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี จานวน 53 หลักสูตร ระดับปานกลาง
จานวน 2 หลักสูตร มหาวิทยาลัย ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การทางาน
ตามระบบและกลไกให้มีกระบวนการ PDCA หาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร รวมทั้งมี
การกากับติดตามตัวบ่งชี้ที่ยังมีผลการประเมินน้อย (ในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ เช่น ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้)
3. มหาวิทยาลัย ยังมีอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่น้อยมาก (ร้อยละ 17.33)
แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการส่งเสริมสนับสนุนทั้งเงินทุนและที่ปรึกษา ดังนั้น ควรมีระบบในการติดตาม กาหนด
ระยะเวลา และวางแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล รวมทั้งประเมินผลเพื่อหาข้อสรุป และแนวทางและมาตรการใน
การปรับปรุงต่อไป
4. มหาวิทยาลั ย ควรยกระดับการกาหนดตัว บ่งชี้ความส าเร็จของแผนพัฒ นานักศึกษาให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน และควรปรับแผนพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560 - 2564) และตัวชี้วัดของแผนพัฒนานักศึกษาต้องมีค วามโดดเด่น และเป็นไปตาม
เป้าหมายของการพัฒนาอัตลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัย ควรขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าให้เป็นรูปธรรม สร้างความเข้มแข็ง
ของสมาคมศิษย์เก่า เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มช่องทางในการติดต่ อและการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับศิษย์เก่าให้มากขึ้น
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6. มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาควรนาผลการดาเนินงานในเรื่องการบริการนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เข้าที่ประชุมโดยการมีส่วนร่วมของผู้นานักศึกษา เพื่อสรุปผลการดาเนินงานและหา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็งและแนวทางเสริม
มหาวิทยาลัย มีมาตรการส่งเสริมการทาวิจัย การนาเสนอผลการวิจัย และการตีพิมพ์ได้อย่าง
เป็ น รู ป ธรรม ซึ่ ง ควรจั ด ระบบฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย ของอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย เพื่ อ จะได้ ต อบสั ง คมได้ ว่ า
มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นในประเด็นวิจัยในด้านใด
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
1. มหาวิ ท ยาลั ย ควรวางแผนร่ ว มกั บ คณาจารย์ แ ละคณะในการพั ฒ นางานวิ จั ย ร่ ว มกั บ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เพื่อให้มีงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ที่จะส่งเสริมให้เกิด
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสู่สากลต่อไป
2. มหาวิทยาลัย ควรส่งเสริมให้คณาจารย์รับทุนวิจัยจากภายนอกให้มากขึ้น อาจจะดาเนินการ
ในลักษณะทาวิจัยแล้วได้รับผลของการวิจัยเป็นผลลัพธ์ของการบริการวิชาการที่นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้ด้วย
เป็นการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
3. มหาวิทยาลัย ควรสนับสนุนให้อาจารย์ปฏิบัติงานวิจัยในลักษณะของวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนและวิจัยต่อยอดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามากขึ้น
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็งและแนวทางเสริม
1. มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลายจานวนมาก โดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะ
และหน่วยงานต่างๆ
2. มหาวิทยาลัยมีจุลสารบริการวิชาการท้องถิ่น ซึ่งรวบรวมผลงานการให้บริการวิชาการแก่
สังคมของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลั ย ควรทาแผนบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลั ยโดยศึกษาปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนเป้ าหมาย เพื่อกาหนดทิศทางการบริการวิชาการ ให้ เกิดประโยชน์กับชุมชนตามจุดเน้น
และอัตลักษณ์ หรือตามความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ โดยจัดทาเป็นโครงการระดับมหาวิทยาลัย
และให้ คณะและหน่วยงานต่างๆ จั ดทาโครงการย่อยที่สอดคล้ องกับโครงการของมหาวิทยาลั ย เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนโดยแท้จริง เช่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพะลวย
ควรจั ดทาแผนระดับมหาวิทยาลั ย และกาหนดแผนงานโครงการ เพื่อให้ คณะและหน่วยงานต่ างๆ ร่วมกัน
ดาเนินการเป็นโครงการหรือกิจกรรมย่อย
2. มหาวิทยาลัย ควรมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
นวัตกรรมเชิงพื้นที่ให้มากขึ้น
3. เนื่องจากสถานการณ์จานวนนักศึกษาลดลง ควรมีโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น เช่น หลักสูตรระยะสั้น โครงการฝึกอบรม เป็นต้น
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็งและแนวทางเสริม
1. มหาวิทยาลัย มีแผนการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและมีการทบทวนแผน
2. มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ในพื้นที่ได้เปรียบ เป็นถิ่นที่ตั้งของวัฒนธรรมทางศาสนาที่เป็นที่รู้จักทั่ว
โลก คือ สวน-โมกขพลาราม มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับท่านพุทธทาสในระดับประเทศ
หรือนานาชาติ
3. มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่น มีความร่วมมือกับสานักงานวัฒ นธรรมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในการคัดเลือกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อจดทะเบียนในระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัย ควรมีการเผยแพร่กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบอื่น ๆ เช่น
มีคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุ สวท.สุราษฎร์ธานี ในการจัดรายการวิทยุ เป็นต้น
2. มหาวิทยาลัย ควรมีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางด้านการท่องเที่ยวและ
ชุมชนร่วมวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม
3. มหาวิทยาลัย ควรมีการบูรณาการงานทานุศิลปะและวัฒนธรรมกับการวิจัยระดับหน่วยงาน
รวมถึงการเรียนการสอนให้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็งและแนวทางเสริม
มหาวิทยาลั ย มีทาเลที่ ตั้งเหมาะสม มีความโดดเด่นในการพัฒ นาทางกายภาพ มีภูมิทัศ น์
สวยงาม และมีอาคารที่เพียงพอ เนื่องจากจานวนนักศึกษาลดลงประมาณร้อยละ 10 จึงควรประหยัดค่าใช้จ่าย
ในทุกกรณี ให้สมดุลกับรายรับ รวมทั้งการพัฒนาบริเวณและการใช้อาคารสถานที่
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัย ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 - 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) และยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ. 2560 - 2579) รวมทั้งอธิบายคาสาคัญ
ของวิสัยทัศน์ ตัวบ่งชี้การประเมินวิสัยทัศน์ และกาหนดตัวบ่งชี้ตามเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ
2. มหาวิทยาลัย ควรเร่งจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุ ท ธ์ โดยควรระบุ ง บประมาณที่ ต้ อ งใช้ ใ นแต่ล ะปี ใ ห้ ชัด เจน (ได้ จ ากการวิ เ คราะห์ ง บประมาณที่
จาเป็นต้องใช้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมแต่ละปี) จากนั้นระบุงบประมาณรายรับแหล่งต่าง ๆ หากงบประมาณ
รายรับที่ระบุไม่เพียงพอที่จะใช้ในแต่ละปี จึงกาหนดกลยุทธ์การหาเงินในส่วนที่ยังขาดอยู่
3. มหาวิทยาลัย ควรวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน (ไม่ใช่ปัญหาจากการบริหารที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย) และต้องรายงานให้เห็นว่าระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. มหาวิทยาลัย ควรมีแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของแผนบริหารบุคลากร ควรวิเคราะห์อัตรากาลังในปัจจุบัน
แนวโน้มอัตรากาลังในอนาคตและการดาเนินการวางแผนการได้มาซึ่งอัตรากาลังที่เหมาะและเพียงพอ รวมทั้ง
การกาหนดภาระงานการติดตามงานและการประเมินงาน ส่วนแผนพัฒนาบุคลากรควรใช้วิธี Bottom Up คือ
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ให้ บุคลากรแต่ล ะคนจัดทาแผนพัฒนาตนเอง โดยการพัฒ นาให้ครบสมรรถนะต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย คือ
ความรู้ในศาสตร์ที่สอน ความรู้เรื่องการสอน การวัดและประเมินผล ความรู้ด้านงานวิจัย ทั กษะภาษาอังกฤษ
ทักษะด้านเทคโนโลยี การทาผลงานทางวิชาการ และการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จากนั้นคณะและสถาบัน
นาแผนพัฒนาตนเองของแต่ละคนมาทาเป็นแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ซึ่งต้องวิเคราะห์ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ รวมทั้งมีส่วนการพัฒนาตามนโยบาย Top Down
5. มหาวิทยาลัย ควรพัฒนาให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
ตามปกติ โดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและจัดระบบเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบ
และเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ตอบตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินครบทุกประเด็น
6. มหาวิทยาลัย ควรตั้งทีมงานเพื่อปรับระบบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบของการบูรณาการตามพันธ
กิจสัมพันธ์ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

