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ส่ วนที 3
สรุ ปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปี การศึ กษา 2552 สํานักบริ การการศึ กษาได้ประเมินคุณภาพการศึ กษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั*งตัวบ่งชี* คุณภาพเพิ-มเติ มตาม
ภารกิจของสาขาวิชาเรี ยบร้อยแล้ว สามารถสรุ ปผลการประเมินได้ดงั ต่อไปนี*
ตารางสรุ ปการประเมินรายตัวบ่ งชี (ส.1)
ผลการดําเนินงาน
องค์ ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

องค์ ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน
1.1
มีการกําหนดปรั ชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
แผนดํา เนิ น งาน และมี ก ารกํา หนดตัว บ่ ง ชี* เพื- อ วัด ความสํา เร็ จ ของการ 7 ข้อแรก
ดําเนิ นงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
1.2
ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี* ของการปฏิบตั ิงานที-กาํ หนด
ร้อยละ
(ผลผลิต)
90
เฉลีย คะแนนองค์ ประกอบที 1 (สกอ. 2 ตัวบ่ งชี)
เฉลีย คะแนนองค์ ประกอบที 1 (มสธ. 2 ตัวบ่ งชี)

ตัวตัง
ตัวหาร

18
22

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน

(% หรือสั ดส่ วน)

 = บรรลุ
 = ไม่ บรรลุ

7 ข้อแรก



3.00

ร้อยละ 81.82



2.00

ผลลัพธ์

2.50
2.50
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ตารางสรุ ปการประเมินรายตัวบ่ งชี (ส.1) (ต่อ)
ผลการดําเนินงาน
องค์ ประกอบคุณภาพ
องค์ ประกอบที 2 การเรียนการสอน
2.12
ร้อละของนักศึกษาปั จจุบนั และศาญืเก่าที-สาํ เร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที-ผา่ น
มาได้รับการประเมินเกียรติคุรยกยองในด้านวิชาการ วิชาชี พ คุณธรรม
จริ ยธรรม กีฬา สุ ขภาพ และวัฒนธรรม และด้านสิ- งแวดล้อมใน
ระดับชาติหรื อนานาชาติ
2.12.4
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ- ง
สนับสนุนการเรี ยนรู้ (ด้านการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ)

ร้อยละ
90
คะแนน
เฉลี-ย
3.50

ตัวตัง
ตัวหาร

คะแนนการประเมิน

(% หรือสั ดส่ วน)

 = บรรลุ
 = ไม่ บรรลุ

ร้อยละ 0.008



1.00

คะแนนเฉลี-ย
4.28



300

ผลลัพธ์

22
272,574

เฉลีย คะแนนองค์ ประกอบที 1 (สกอ. 2 ตัวบ่ งชี)

1.00

เฉลีย คะแนนองค์ ประกอบที 1 (มสธ. 2 ตัวบ่ งชี)

2.50

องค์ ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1
มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
3.2

เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย

มีการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที-ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที-พึงประสงค์
เฉลีย คะแนนองค์ ประกอบที 1 (สกอ. 2 ตัวบ่ งชี)
เฉลีย คะแนนองค์ ประกอบที 1 (มสธ. 2 ตัวบ่ งชี)

8 ข้อแรก

8 ข้อแรก



3.00

3 ข้อแรก

4 ข้อแรก



300
3.00
3.00
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ตารางสรุ ปการประเมินรายตัวบ่ งชี (ส.1) (ต่อ)
ผลการดําเนินงาน
องค์ ประกอบคุณภาพ
องค์ ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน
6.1.1
ร้อยละของชมรมที-มีการดําเนิ นการต่อเนื- องต่อจํานวนชมรมทั*งหมด
เฉลีย คะแนนองค์ ประกอบที 1 (สกอ. ตัวบ่ งชี)
เฉลีย คะแนนองค์ ประกอบที 1 (มสธ. 1 ตัวบ่ งชี)
องค์ ประกอบที 7 การบริหารและจัดการ
7.2
ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของมหาวิทยาลัย (กระบวนการ)
7.3
มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์การเรี ยนรู้โดยอาศัยผลการประเมินจาก
ภายในและภายนอก(กระบวนการ)
7.4
มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื-อพัฒนา และธํารงรักษา
ไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ (กระบวนการ)
7.8
มีการนําระบบบริ หารความเสี- ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา
(กระบวนการ)
7.9
ระดับความสําเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี* และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล (ผลผลิต)
7.9.2
ร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที-ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในวิชาชี พทั*งในประเทศและต่างประเทศ
เฉลีย คะแนนองค์ ประกอบที 7 (สกอ. 5 ตัวชีวดั )
เฉลีย คะแนนองค์ ประกอบที 7 (มสธ. 6 ตัวชีวดั )

เป้าหมาย

ร้อยละ
75

ตัวตัง
ตัวหาร
76
76

การบรรลุเป้าหมาย

(% หรือสั ดส่ วน)

 = บรรลุ
 = ไม่ บรรลุ

ร้อยละ 100



ผลลัพธ์

คะแนนการประเมิน

3.00
3.00

4 ข้อแรก

4 ข้อแรก



3.00

4 ข้อแรก

5 ข้อแรก



3.00

5 ข้อแรก

6 ข้อแรก



3.00

5 ข้อแรก

5 ข้อแรก



3.00

8 ข้อแรก

8 ข้อแรก



3.00

ร้อยละ
70

ร้อยละ 72.72



3.00
3.00
3.00
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ตารางสรุ ปการประเมินรายตัวบ่ งชี (ส.1) (ต่อ)
ผลการดําเนินงาน
องค์ ประกอบคุณภาพ
องค์ ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1
มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที-เป็ นส่ วนหนึ- ง
ของกระบวนการบริ หารการศึกษา (กระบวนการ)
9.2
มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
แก่นกั ศึกษา(กระบวนการ)
9.3
ระดับความสําเร็ จของการประกันคุณภาพภายใน (ผลผลิต)
เฉลีย คะแนนองค์ ประกอบที 9 (สกอ. 3 ตัวชีวดั )

เป้าหมาย

ตัวตัง
ตัวหาร

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน

(% หรือสั ดส่ วน)

 = บรรลุ
 = ไม่ บรรลุ

5 ข้อแรก

7 ข้อแรก



3.00

5 ข้อแรก

6 ข้อแรก



3.00

4 ข้อแรก

5 ข้อแรก



3.00
3.00

ผลลัพธ์

เฉลีย คะแนนองค์ ประกอบที 9 (มสธ. 3 ตัวชีวดั )

3.00

เฉลีย คะแนนรวม (สกอ. 13 ตัวชีวดั )

2.77

เฉลีย คะแนนรวม (มสธ. 66 ตัวชีวดั )

2.81

หมายเหตุ การแปลความหมายผลการประเมิน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การดําเนิ นงานยังไม่ได้คุณภาพ
การดําเนิ นงานได้คุณภาพในระดับพอใช้
การดําเนิ นงานได้คุณภาพในระดับดี
การดําเนิ นงานได้คุณภาพในระดับดีมาก
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การวิเคราะห์ จุดอ่ อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
องค์ ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มี การจัดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ที- มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับพันธกิ จของหน่ วยงาน โดยให้บุคลากร
ทุกระดับมีส่วนร่ วมในการจัดทํา
2. มีการจัดทํารายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
จุดทีควรพัฒนา
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1. ควรที-จะดําเนินการให้บรรลุตามเป้ าหมายทุกตัวชี*วดั
1.1 ควรกําหนดให้มีวาระการติ ดตามความคื บหน้าการบรรลุเป้ าหมายการ
ดําเนิ นงานตามตัวชี* วดั ในการประชุ มผูบ้ ริ หารสํา นักเพื- อให้สามารถ
มองเห็ น ภาพการบรรลุ เ ป้ าหมายแต่ เ นิ- น ๆ ของตัว ชี* วัด ก่ อ นการ
ประเมินผลการดําเนิงาน
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
แนวปฏิบัตทิ ีดี (ถ้ ามี)
-
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องค์ ประกอบที 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
1. การสอนของอาจารย์แ ละสื- อสนับ สนุ นการเรี ยนของนักศึ กษาที- จัดให้
นักศึกษามีคุณภาพ
จุดทีควรพัฒนา
1. เพิ-มจํานวนนักศึกษาที-ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1 เสนอมหาวิทยาลัยให้การยกย่องนักศึกษา/บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยที-ทาํ
คุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ
แนวปฏิบัตทิ ีดี (ถ้ ามี)
-
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องค์ ประกอบที 3 การพัฒนานิสิต
จุดแข็ง
1. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษากระจายทุกพื*นที-ผา่ นชมรมนักศึกษา
2. มีการแนะแนวการศึกษาที-หลากหลายรู ปแบบ

1.1
1.2

จุดทีควรพัฒนา
1. ควรได้มีการสํา รวจความต้องการของนักศึ กษาให้ค รอบคุ ลมทุ กด้า น 1.1
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรส่ งเสริ มและสนับสนุนงบประมาณเพิ-มขึ*นให้เพียงพอและหมาะสม
กับการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษา
ควรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้คณาจารย์ที-ปรึ กษาประจําชมรมนักศึกษา
เดินทางไปร่ วมกิจกรรมนักศึกษาทุกครั*ง
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
พัฒนาแบบสํารวจให้สอดคล้องกับเกณฑ์
กํา หนดหน่ ว ยงานที- ต ้อ งรั บ ผิ ด ชอบการสํ า รวจความต้อ งการของ
นักศึกษาชั*นปี ที- 1 ให้ชดั เจน
แนวปฏิบัตทิ ีดี (ถ้ ามี)
-
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องค์ ประกอบที 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ชมรมนักศึกษาเป็ นเครื อข่ายในการช่วยเหลือให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม 1.1 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุ นให้พอเพียงและเหมาะสม
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
เช่น กรณี ไปร่ วมกิจกรรมกับทางจังหวัด
2. ชมรมนักศึกษาเป็ นเครื อข่ายที-ประจําอยูใ่ นท้องถิ-น 76 จังหวัด จึงสามารถ
จัดและเข้าร่ วมกิจกรรมทํานุบาํ รุ งศิลปวัมนธรรม
3. มีการไหว้ครู ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกปี ๆ ปี ละครั*ง
จุดทีควรพัฒนา
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

แนวปฏิบัตทิ ีดี (ถ้ ามี)
1.1 มี ก ารจัด กิ จ กรรมการไหว้ค รู ใ ห้ แ ก่ นัก ศึ ก ษาใหม่ เ ป็ นประจํา ทุ ก ปี
ในโอกาสที- เ ข้า รั บการปฐมนิ เ ทศนักศึ กษาใหม่ โดยจัดทําพร้ อมกัน
ทัว- ประเทศเป็ นประจําทุกปี
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องค์ ประกอบที 7. การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะที-จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานในจํานวนที-มาก

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดทีควรพัฒนา
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพด้านการบริ หารแก่บุคลากรเพื-อเตรี ยมความพร้อมการเป็ น 1.1 พัฒนาหลักสู ตรเฉพาะของหน่ วยงานเพื- อให้สามารถพัฒนาบุ คลากร
ผูบ้ ริ หารของหน่วยงาน
ได้ตรงตามความความต้องการ
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

แนวปฏิบัตทิ ีดี (ถ้ ามี)
-
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องค์ ประกอบที 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการส่ งเสริ มให้การสร้างเครื อข่ายระหว่างสถาบันเกี- ยวกับการประกัน 1.1 ดํา เนิ น การให้ค รอบคลุ ม ทุ ก พื* นที- โดยมอบศู น ย์วิ ท ยพัฒ นา มสธ.
คุณภาพการศึกษาในส่ วนของนักศึกษา
ในภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ รั บ ผิ ด ชอบดํา เนิ น การเนื- อ งจากมี ค วามใกล้ชิ ด
กับเครื อข่ายในแต่ละพื*นทีจุดทีควรพัฒนา
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

แนวปฏิบัตทิ ีดี (ถ้ ามี)
-
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ภาคผนวก
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํ านักบริการการศึกษา
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักบริ การการศึกษา
 คณะกรรมอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักบริ การการศึกษา
 คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักบริ การการศึกษา
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คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํ านักบริการการศึกษา
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํ านักบริการการศึกษา
1. ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การการศึกษา
2. รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การการศึกษา
3. หัวหน้าฝ่ ายแนะแนวการศึกษา
4. หัวหน้าศูนย์บริ การการศึกษาประจําภูมิภาค
5. หัวหน้าศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
6 หัวหน้าฝ่ ายกิจการนักศึกษา
7. ผูท้ รงคุณวุฒิภายใน
7.1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุ นนั ท์ สี สงั ข์
7.2) รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุ นทร
8. ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิมล รอดเพ็ชร)
9. เลขานุการสํานักบริ การการศึกษา

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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 คณะกรรมอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํ านักบริการการศึกษา
1. ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การการศึกษา
ประธาน
2. รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การการศึกษา
รองประธาน
3. เลขานุการสํานักบริ การการศึกษา
กรรมการ
4. หัวหน้าฝ่ ายแนะแนวการศึกษา
กรรมการ
5. หัวหน้าศูนย์บริ การการศึกษาประจําภูมิภาค
กรรมการ
6. หัวหน้าศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
กรรมการ
7. หัวหน้าฝ่ ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
8. หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กรรมการ
9. หัวหน้างานบริ การการศึกษา
กรรมการ
10. หัวหน้างานบริ การการศึกษาประจําท้องถิ-น
กรรมการ
11. หัวหน้างานจัดส่ งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
กรรมการ
12. หัวหน้างานไปรษณี ยม์ หาวิทยาลัย
กรรมการ
13. หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
กรรมการ
14. หัวหน้างานบริ หารและพัฒนา
กรรมการ
15. หัวหน้างานอํานวยการ
กรรมการ
16. นางสาวชนิดาภา ยัง- ยืน
กรรมการ
17. นางสาวจิตติมา รักนาค
กรรมการ
18. นางสาวรุ จี อมฤตย์
กรรมการ
19. นางนฤนาถ เต็มเปี- ยม
กรรมการ
20. นางสาวอารี ย ์ อยูโ่ ปร่ ง
กรรมการ
21. นางสาวเพ็ญทิพย์ เตียวสุ วรรณ
กรรมการ
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

นายวิรัตน์ เย็นประเสริ ฐ
นางเพ็ญวิภา ทองชูแสง
นางสาวทิตยา วิจิตรวิริยะกุล
นางสาวเฉลี-ย อุปภา
นายปวริ ศ ปิ ยสมพันธ์
นางอรนุช ชูสกุล
นางสุ มาลี สะมะทอง
นางเนตร์ชนก ไตรญาณสม
นางนภัสวรรณ เพชรคอน
นายประภาส ไวยโภคา
นางสาวลําเจียก โนรี วงค์
นางอารี รัตน์ อยูย่ อด
นางสาวอรนุช กันสิ ทธิX
นางจริ ยา สุ วรรณปราโมทย์
นางสาวบุสบง วงค์แก้ว
นางสาวบงกชวรรณ ขาวแท้

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
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 คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สํ านักบริการการศึกษา
1. เลขานุการสํานักบริ การการศึกษา
2. หัวหน้าฝ่ ายกิจการนักศึกษา
3. นางสาวดารณี พานิช
4. นางจริ ยา สุ วรรณปราโมทย์
5. นางสาวอรนุช กันสิ ทธิX
6. นางสาวบุสบง วงค์แก้ว
7. นางสาวบงกชวรรณ ขาวแท้

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการและคณะทํางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการและคณะทํางาน

