สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตารางที่ 1 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
องค์ประกอบใน
การประกัน
ตัวบ่งชี้
คุณภาพภายใน
ระดับคณะ
1. การผลิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
บัณฑิต
โดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2.การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
3. การบริการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
วิชาการ
4. การทานุบารุง 4.1. ระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปะและ
ศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
5. การบริหาร
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
จัดการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ
5.2 ระบบกากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
คะแนนรวมตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 1-5
คะแนนเฉลี่ย(= คะแนนรวมตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่
1-5/13)

ผลการ
= บรรลุ
ดาเนินงาน เป้าหมาย คะแนนการ
เป้าหมาย (ระบุจานวน = ไม่บรรลุ
ประเมิน
ข้อ/ตัวเลข) เป้าหมาย
2.5
คะแนน
ร้อยละ
12.5
ร้อยละ
15

3.11
คะแนน
ร้อยละ
21.05
ร้อยละ
7.02

สัดส่วน
10

สัดส่วน
-28.8

6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
35,000
บาท/คน
ร้อยละ
17
6 ข้อ

4 ข้อ
(1,2,3,4)
5 ข้อ
(1,2,3,5,6)
6 ข้อ
(1,2,3,4,5,6)
53,403.51
บาท/คน
ร้อยละ
22.11
6 ข้อ
(1,2,3,4,5,6)





3.11
คะแนน
2.63
คะแนน
0.58
คะแนน

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน



5 คะแนน

การดาเนินงานระดับดีมาก



3 คะแนน

การดาเนินงานระดับพอใช้



4 คะแนน

การดาเนินงานระดับดี



5 คะแนน

การดาเนินงานระดับดีมาก




4.45
คะแนน
3.68
คะแนน

การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดี



5 คะแนน

การดาเนินงานระดับดีมาก

6 ข้อ

6 ข้อ
(1,2,3,4,5,6)



5 คะแนน

การดาเนินงานระดับดีมาก

6 ข้อ

6 ข้อ
(1,3,4,5,6,7)



4 คะแนน

การดาเนินงานระดับดีมาก

6 ข้อ

6 ข้อ
(1, 2,3,4,5,6)



5 คะแนน

การดาเนินงานระดับดีมาก
50.46
3.88 คะแนน

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ
1
2
3
4
5
รวม

ผลการประเมิน

ตัว
บ่งชี้

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

6
3
1
1
2
13

2.74
4.45
3.17

3.50
5.00
5.00
5.00
4.50
4.43

3.11
3.68
3.40

3.06
4.38
5.00
5.00
4.50
3.88

การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดี

การ
ดาเนินงาน
ระดับพอใช้

การ
ดาเนินงาน
ระดับดี

การ
ดาเนินงาน
ระดับพอใช้

ผลการประเมิน

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง รายองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา
การผลิตบัณฑิต
การรับเข้า เตรียมความพร้อม

กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

การติดตาม รับฟังและให้ข้อมูลข่าวสารนักศึกษา

การสร้างบัณฑิตให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามความ
ต้องการผู้มีส่วนได้เสีย และการสร้างอาชีพให้เป็น
ผู้ประกอบการอิสระ

สร้างสภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนรู้และแผนการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
- วิเคราะห์ช่องทางการได้มาซึ่งข้อมูลสาหรับการสมัครสอบเข้าเพื่อ
จัดทาการประชาสัมพันธ์ที่ได้ตรงเป้าและเพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลายให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ทางโซเชียลเน็ตเวิร์คทางเว็บไซด์
กิจกรรมบริการวิชาที่เน้นให้กลุ่มเป้าหมายได้มาร่วมกิจกรรมที่คณะเป็น
ต้น
- การเตรียมความพร้อม ควรจัดทาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน
ที่นักศึกษามีจุ ดด้อยด้านคณิต ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมถึงทักษะ
พื้นฐานที่สาคัญต่อการศึกษาในแต่หลักสูตร
- แต่ละหลักสูตรต้องนาปรัชญาการศึกษาในการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มี
ความสามารถด้านใดมาถอดเป็นแนวทางในการที่ต้องสร้างเส้นทางให้
นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้ากระทั่งสาเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิต
- ทุกกิจกรรมส่งเสริมต้องมีเป้าประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อกาหนดเป็นแผนที่
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เช่นการส่งนักศึกษาลงประกวดหรือ
แข่งขัน แต่ละหลักสูตรจึงต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของผล และ
การเตรียมความพร้อมที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณ รวมถึงการวางแผน
ในการสร้างตัวนักศึกษามารับผิดชอบในแต่ละรุ่นและสิ่งสาคัญคือการ
สร้างนักศึกษาให้มีคุณสมบัติในศตวรรษที่ 21 ผ่านการบูรณาการร่วม
กิจกรรมที่จัดทา
คณะและหลักสูตรควรสร้างช่องทางสาหรับการสื่อสารกับนักศึกษา
เพื่อให้เกิดการรับรู้ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การรับฟังข้อคิดเห็น
ข้อร้องเรียน และมีกระบวนการที่แก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นธรรม รวมถึงการให้คาปรึกษาทั้งในส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนการ
เรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลักสูตรควรรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละ
ด้านโดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการจากการออกสหกิจ
ศึกษา ฝึกงาน ศิษย์เก่า เพื่อนามาประมวลผล วางแผนส่งเสริม ปรับปรุง
คุณภาพการสอนสาหรับสร้างนักศึกษาให้มีคุณสมบัติให้เป็นไปตามความ
ต้องการ และการสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือการสอนที่ทาให้
นักศึกษาเข้าใจถึงการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้เกิดเป็นทางเลือก
ที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละหลักสูตร
คณะต้องจัดทาแผนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
สาหรับแต่ละหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยลาดับความสาคัญและการสร้าง
การใช้ร่วม รวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการบริการใน
ส่วนของหลักสูตรภายในคณะและการให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เช่นการจัดทาห้องโครงงานที่นักศึกษาสามารถเข้าใช้
ในการสืบค้นข้อมูล การจัดพิมพ์เอกสารต่างๆในเงื่อนไขที่กาหนดเป็นต้น

จุดที่ควรพัฒนา
เตรียมความหลักสูตรขึ้นทะเบียน TQR

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
คณะต้องจัดทาแผนในการวางเป้าประสงค์ในการขึ้นทะเบียน TQR เพื่อ
เผยแพร่หลักสูตรในระบบ สกอ . โดยเริ่มจากหลักสูตรที่มีผลดาเนินงาน
มากกว่า 3.01 อย่างต่อเนื่องในปีถัดไปโดยการประสานผู้ตรวจใน
ทะเบียนรายชื่อ สกอ. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน

อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การสนับสนุนให้บุคคลากรในสายสอนได้พัฒนาคุณวุฒิ - จัดทาปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรเป็นแบบรับทั้งภาคปกติและภาค
ในระดับปริญญาเอก
ต่อเนื่องแบบเทียบโอนรายวิชาโดยจัดทาคู่มือเทียบโอนให้คลอบคลุมทุก
สถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งป้อนนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรและจัดทา
หลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านสื่อการสอนในรายวิชาพื้นฐานที่สามารถทา
ได้ เพื่อเปิดช่องทางการเรียนแบบใหม่โดยนักศึกษาจะมาเรียนเต็มตัว
เมื่อขึ้นในชั้นปีที่ต้องเรียนวิชาชีพเฉพาะเพื่อทาให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรที่ลดลง
- การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นแขนงหรือวิชาเอกในกลุ่ม
หลักสูตรที่มีรายวิชาพื้นฐานที่เหมือนกันและมีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่สัมพันธ์กันโดยตรง
- จัดทาวิชากลางคณะที่สามารถรวมห้องและจัดสอนนักศึกษาพร้อมกัน
หลายๆหลักสูตร โดยปรับแผนการเรียนชั้นปีที่
1ให้เหมือนกันทุก
หลักสูตรที่มีรายวิชาเดียวกันเพื่อลดภาระการสอนให้น้อยลง
- เตรียมความพร้อมบุคคลที่เข้าแผนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้าน
ภาษาอังกฤษ สถาบันที่ทาการเลือกเข้าศึกษาต่อ ประสานอาจารย์ที่
ปรึกษา จัดทาวิจัยร่วมก่อนเข้าศึกษาจริง และแหล่งทุนเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 62 ไม่มีเงินงบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุนแต่มี
โครงการเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกให้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศมากขึ้น
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทาง - การจัดทาช่วงเวลาในการดาเนินงานของตัวบุคคลที่เด่นชัดในแต่ละ
วิชาการ
กิจกรรมเพื่อทาให้แผนที่มีสามารถกาหนดความสาเร็จของการ
ดาเนินงานเป็นรายบุคคล
แต่งตั้งกรรมการพี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาด้านการจัดเอกสาร
ประกอบการสอน คาสอน การวิเคราะห์คุณค่าผลงานวิจัยของอาจารย์
เข้าร่วมโครงการเพื่อทาการจัดทาผลงานที่เหลือให้มีคุณค่าและ
เหมาะสมกับการขอผลงานทางวิชาการ
- ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาวิจัยและการนาเสนอผลงาน
ทั้งในระดับชาติและนาๆชาติจากงบภายในคณะเฉพาะเพื่อเป็นกาลังใจ
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทาผลงานในการจัดส่งปีปฏิทินนั้นๆ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
การจัดทาประชาสัมพันธ์และปรับเปลี่ยนรูปแบบการ - คณะต้องปรับรูปแบบการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายในการ
รับนักศึกษา
เปิดรับโดยปรับรูปการจัดทาการประชาสัมพันธ์ที่ให้ตรงเป้าหมาย การ
เปิดรับนักศึกษาในทุกภาคเรียน การปรับแผนการเรียนของหลักสูตรที่มี
จานวนนักศึกษาต่า
- การจัดทากลยุทธ์เพื่อลดการตกออกนักศึกษา และควบคุมให้นักศึกษา
จบตามเวลาของหลักสูตร

จุดที่ควรพัฒนา
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การจัดทาระบบสารสนเทศสาหรับการให้ข้อมูล

การจัดทารูปแบบประเมินและการพิจารณาปรับปรุง
ผลการประเมิน

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
คณะต้องจัดทาระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาทุก
หลักสูตรและศิษย์เก่าในทุกช่องทาง เช่น เว็บไซด์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค โดย
มอบหมายอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญร่วมจัดทา รวมถึงการจัดทาการเชื่อมต่อช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ลงสู่หลักสูตรโดยทุกหลักสูตรมีเว็บไซด์ และ
แหล่งให้ข้อมูลที่เชื่อมต่อกับคณะ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่สัมพันธ์
กับวิชาชีพ
- การจัดทาแบบประเมินต้องนาผลมาทาการวิเคราะห์ เพื่อเสนอผลเข้าสู่
กรรมการประคณะสาหรับนาข้อเสนอแนะมาทาการปรับปรุงในทุกภาค
การศึกษาเพื่อให้เกิดแนวโน้มความพึงพอใจที่สูงขึ้น
- การนาผลประเมินการให้คาปรึกษา การติดตามการแก้ปัญหา บท
สรุปผลการแก้ปัญหาและคะแนนประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละ
หลักสูตร ควรนามาพิจารณาแก้ไขผ่านคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
และรายงานผลต่อกรรมการประจาคณะเพื่อให้เกิดแนวทางในการ
ดาเนินงานด้านการให้คาปรึกษาที่ดีขึ้น
- การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาควร
เพิ่มความหลากหลายให้ครบทุกมิติเช่นด้านการสัมภาษณ์งาน การเขียน
Resume การศึกษาต่อระดับปริญญาโทเอก การเขียนแผนธุรกิจ แนว
ทางการประกอบอาชีพหรือการลงทุน เป็นต้นและนาผลประเมินมา
พิจารณาเพื่อแก้ไขปรับปรุงผลการดาเนินงานเพื่อให้ส่งผลต่อนักศึกษาใน
ชั้นปีสุดท้ายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนาไปในชีวิตจริง

การให้ข้อมูล ช่องทางติดต่อและการให้บริการศิษย์เก่า - การติดตามการได้งานทา การประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต
จากสถานประกอบการ และการจัดทาแบบสารวจความต้องการของ
ศิษย์เก่าควรจัดทาร่วมกับมหาวิทยาลัย และควรมีการติดตามเป็นไตร
มาสอย่างต่อเนื่องเพื่อการประสานให้ข้อมูลและช่วยเหลือศิษย์เก่าในการ
เพิ่มช่องทางคาแนะนาในการจัดหางานหรือประกอบอาชีพอิสระ และนา
ข้อมูลกลับมาพิจารณาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาปัจจุบัน
- การบริการศิษย์เก่าควรมีคณะกรรมการในแต่ละหลักสูตรที่เข้ามาร่วม
วางแผน จัดเลือกหัวข้อที่เหมาะสม จัดกลุ่มที่เข้าร่วมให้อยู่ในการจัดงาน
ที่เป็นกลุ่มของหลักสูตรเช่น โยธา สถาปัตยกรรม การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และเซรามิกส์เป็นต้น โดยสามารถตอบสนองต่อคนกลุ่มมาก
และเป็นการลดโครงการให้มีจานวนน้อยลง
- คณะควรมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์และเพิ่มบทบาทหน้าที่ของศิษย์เก่าต่อการบริหารและ
จัดการเพื่อทาให้เกิดเครือข่ายด้านต่างๆ ตามมาในภายหลัง
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การจัดทากิจกรรมที่สามารถสร้างอัตลักษณ์ของ
- ควรกาหนดแผนกิจกรรมนักศึกษาที่พัฒนานักศึกษาที่คลอบคลุมทุก
นักศึกษาที่คณะต้องการ
กิจกรรมในปีการศึกษาโดยประสานรวมกิจกรรมจากทุกแผนกงานของ
คณะ เพื่อให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ที่กาหนดโดยมีการแบ่งการจัดทา
กิจกรรมที่เด่นชัดสาหรับคณะและหลักสูตร

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
- การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดคุณภาพที่
สะท้อนคุณภาพของการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งผลให้การประเมิน
ความสาเร็จของแผนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและส่งผลต่อแผนของ
คณะและเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนระดับคณะ
ควรสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
- การจัดทาแผนช่วงเวลาในการกากับติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
ให้อยู่ในแต่ละช่วงที่เหมาะสม ต่อเนื่องและมีการนาข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจาคณะเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขให้ผลดาเนินงานในโครงการ
อื่นๆที่ดีขึ้นและมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานในปีถัดไป
โดยอาศัยคณะกรรมการควบคุมดูแลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับ
สโมสรนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
จุดแข็ง
อาจารย์มีศักยภาพในการสร้างผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับและได้จดสิทธิบัตร

แนวทางเสริม
ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากอาจารย์ที่มีผลงานโดด
เด่น

จุดที่ควรพัฒนา
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
ควรพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยของคณะวิชาให้ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารงานวิจัยของคณะวิชายิ่งขึ้น

การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

ควรมีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้ชัดเจน มี
ตัวชี้วัด เป้าหมาย สามารถกากับติดตามและประเมินผลให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

การรับทุนอุดหนุนการวิจัย

ควรส่งเสริมให้อาจารย์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกมากขึ้น
และครอบคลุมครบถ้วนทุกหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
การบริการวิชาการที่จัดทาครบทุกด้านคือมีโครงการแบบให้
เปล่า โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้และโครงการ
บริการวิชาการแบบสร้างความยั่งยืน

แนวทางเสริม
การบูรณาการความรู้ในแต่หลักสูตรทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายในจังหวัด ชุมชน และภูมิภาค เพื่อสร้างองค์ความรู้
ร่วมสาหรับการสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าด้านผลผลิตและลด
รายจ่ายให้ชุมชนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและชาติ
รวมถึงสร้างอัตลักษณ์การบริการวิชาการที่ลงสู่ชุมชน

จุดที่ควรพัฒนา
การจัดทาแผนประจาปีและตัวชี้วัดแผนที่ตอบสนองต่อการ
สร้างอัตลักษณ์การบริการวิชาการของคณะ

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
- การกาหนดแผนการบริการวิชาการประจาปีในระดับคณะที่คล
อบคลุมในทุกด้านและทุกกิจกรรมพร้อมผู้รับผิดชอบ โดยเป็นแผน
ที่เกิดจากการสารวจความต้องการจากชุมชุนและข้อตกลงความ
ร่วมมือในการรับบริการจากมหาวิทยาลัย รวมถึงการสารวจหัวข้อ
จัดอบรมของหน่วยงานราชการ เอกชน หรือสถานประกอบการ
อื่นๆสาหรับการสร้างรายได้
- การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการบริการวิชาการ และ
ตัวชี้วัดคุณภาพที่สะท้อนคุณภาพของการจัดโครงการ เพื่อทาให้
การประเมินความสาเร็จของแผนการจัดโครงการบริการวิชาการ
ทุกด้านส่งผลต่อแผนของคณะและเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนระดับ
คณะควรสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ
- การวางแผนขอใช้งบประมาณให้เป็นเฉพาะประเภทงบประมาณ
นั้นๆเช่นจานวนโครงการที่ใช้งบประมาณรายจ่าย จานวน
โครงการใช้งบประมาณรายได้คณะ และมหาวิทยาลัย เป็นต้น
เพื่อให้การดาเนินงานในการเบิกจ่ายเกิดความคล่องตัวและ
สะดวก

องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
มีการริเริ่มการอนุรักษ์วัฒนธรรมการปั้นดินด่านเกวียนซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่น

แนวทางเสริม
ควรกาหนดประเด็นการอนุรักษ์สืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ปั้นดินด่านเกวียนให้ชัดเจนเพื่อสร้างมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับที่สูงขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
ควรกาหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผน กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการที่ดูแลงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้
ชัดเจนและควรสรุปผลการดาเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนให้ชัดเจน เพื่อนาไปเป็นข้อมูลทบทวน
แผนงานและการดาเนินงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่
ตามเกณฑ์การกากับมาตรฐาน

แนวทางเสริม
1 ควรสร้างกลไกในการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีผลการประเมิน
คุณภาพอย่างน้อยในระดับดี ( 3.01 คะแนน) ทุกหลักสูตรอย่าง
น้อย 2 ปี ต่อเนื่อง เพื่อขอรับการลงทะเบียนรับรองคุณภาพ
หลักสูตร (TQR)

จุดที่ควรพัฒนา
1. การเชื่อมโยงกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติการประจาปี

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
1. ควรมีการจัดทาแผนที่กลยุทธ์ ( strategic map) ของคณะ
หรือ movement of planning เพื่อช่วยในการแปลงแผนกล
ยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการที่มีความเชื่อมโยงกับพันธกิจของคณะ
และมหาวิทยาลัย

2. การนาผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยไปประเมินผลเพื่อการ
ปรับปรุงอย่างมีประสิทธิผล

2. ควรมีการนาประเด็นที่สาคัญจากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยไปประเมินผลหรือแปรค่าอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาส
ในการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

3. การจัดทาแผนและการกากับผลการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน

3. ควรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนระยะ 5 ปี ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลในแต่ละ
ปี มีข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่า
มีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับความต้องการและคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานและมี
ข้อมูลความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาบุคลากรของสายวิชาการ
และสายสนับสนุน

4. การรายงานผลการติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้กรรมการประจาคณะ

4. คณะกรรมการประจาหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ควรมีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
(มคอ.7) ประจาภาคทุกภาคการศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพครบถ้วน นาเสนอผลการดาเนินงานทุก
หลักสูตรต่อกรรมการประจาคณะอย่างต่อเนื่องทุกภาค
การศึกษา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และนามาปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการวิเคราะห์จุดแข็ง /แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาในภาพรวม
1. คณะวิชาควรมีการเสนอมหาวิทยาลัยให้จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนในการดาเนินงานทาโครงการ
/
กิจกรรมให้สอดคล้องหรือครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยเฉพาะงานที่มอบหมายให้คณะวิชาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และ
ควรพิจารณาลดจานวนกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หรือที่มีการทาที่ซ้าซ้อนกัน
2. คณะวิชาควรกาหนดหรือสร้างกลไกในการกากับภาระงานของอาจารย์แต่ละคนให้เหมาะสม โดยมีการ
กาหนดตัวบ่งชี้เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ให้มีการยืดหยุ่นตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล โดยเฉพาะการลดภาระการสอนของอาจารย์ ที่อยู่ในข่ายหรือแผนที่ต้องลาศึกษาต่อและขอเสนอตาแหน่งทาง
วิชาการ หรือการทวนสอบและทบทวนกลยุทธ์แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ทั้งในด้านการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกและการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการว่าสามารถสร้างแรงกระตุ้นเชิงบวก เชิงรุกมากน้อยเพียงใด และ
ควรกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จให้สูงขึ้นในเชิงท้าทาย
3. คณะวิชาควรทบทวนให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เพิ่มเติมในการจัดเตรียมข้อมูลที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ และดาเนินการตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการดาเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะวิชา
4. คณะวิชาควรกาหนดจุดเด่น จุดเน้นในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามปรัญชา วิสัยทัศน์ให้ชัดเจนเพื่อนาไปสู่
การกาหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของการดาเนินงานต่างๆ เป็นผลงานกิจกรรมซึ่งบูรณาการความ
ร่วมมือจากหลักสูตรต่างๆ ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม(ถ้ามี)
*วิธีปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จหรือสู่ความเป็นเลิศ
ตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีการปฏิบัติหรือขั้นตอน
การปฏิบัติ ตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
-

ผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร
1. จานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละ บางหลักสูตรปีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะวิชาได้
ตระหนักและมีการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
2. จากการวิเคราะห์ SWOT ในปีที่ผ่านมา พบว่าการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มีจานวนน้อย และไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ . ซึ่งทางคณะวิชาได้พยายามปรับปรุงโดยการมีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์สามารถเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการได้ อาทิ การจัดกิจกรรม lunch talk
3. จากนโยบายที่รัฐบาลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งนาองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นให้มากขึ้น ในประเด็นนี้
จาเป็นต้องรอคณะกรรมการประจาส่วนงานชุดใหม่ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างสรรหาคณบดี
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการงานบุคลากร ด้านงานวิจัยที่คณะวิชาใช้จะเป็นจากส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งระบบไม่ได้ถูกสร้างโดยคณะวิชาเหมือนกับคณะวิชาอื่นๆ ที่สร้างระบบขึ้นมาเอง
ตัวแทนอาจารย์
1. การให้คณะสนับสนุนผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติมจากที่มี เช่น การเบิกค่าตีพิมพ์ผลงาน การสนับสนุน
งบประมาณสาหรับทาวิจัยเพื่อให้มีงบเพิ่มเติมในการจัดทาผลงานสนับสนุน
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานควรให้ผู้รับการประเมินสามารถตรวจสอบผลคะแนน ผลประเมินและรับทราบได้
ให้จัดทาระบบประเมินโดยแยกออกเป็น
- ภาระงาน 60% (เดิมมีอยู่แล้ว)
- สมรรถนะงาน 20% มีการกาหนดรูปแบบงานที่ชัดเจนสาหรับการประเมิน
- คุณภาพงาน 20% การประเมินผ่านผลงานในภาระงานที่ทาด้วยตัวผู้รับประเมินเอง เช่น ผลงานวิจัยตีพิมพ์
เอกสาร/ตาราประกอบการสอน สื่อการสอนเป็นต้น
3. การสร้างขวัญและกาลังใจในแต่ละด้านและเชื่อมโยงกับผลประเมินคุณภาพงาน เช่น การมอบรางวัลอาจารย์
สร้างชื่อเสียงให้คณะ อาจารย์ที่มีผลการสอนดีเด่น หลักสูตรที่มีผลการดาเนินงาน มคอ . สูงสุด และรองลงมาใน
ลาดับที่ 1 และ 2 ซึ่งต้องประกาศผลต่อหน้าการประชุมอาจารย์ทั้งคณะการติดประกาศรูปอาจารย์ในคณะ ใน
มหาวิทยาลัยในเว็บไซด์ ในเฟสบุ๊ก เป็นต้น
4. การไปศึกษาต่อ
- คณะและมหาวิทยาลัยควรทาข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศที่เปิดสอนในหลักสูตร
ที่อาจารย์มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในการเปิดสอนเป็นภาคพิเศษ
- การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรที่สามารถทาให้อาจารย์ที่ดูแลหลักสูตรลดจานวนลง หรือการวางแผนภาระ
งานให้มีความเหมาะสมกับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อนอกเวลา
ตัวแทนเจ้าหน้าที่
1. ขาดการสารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระยะยาวต่อเนื่อง 5 ปี
2. ระบบการสร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากร เรื่องสแกนลายนิ้วมือมีแต่เฉพาะสายสนับสนุน
3. งบประมาณสนับสนุนการอบรมเพื่อพัฒนาในสายงานไม่เพียงพอ
4. ควรมีการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนเพื่อชี้แจงภาระงานให้ชัดเจน
5. ควรมีโครงการที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่

ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต
1. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม แต่ควรเน้นเรื่องการตรงต่อเวลา
2. บัณฑิตมีความรู้ สามารถนาไปประยุกต์กับงานจริงได้ภายใต้คาแนะนาเพิ่มเติม แต่ควรมีการสอนโปรแกรม
สาเร็จรูปที่ทันสมัยเทียบเคียงกับที่บริษัทมี
3. บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ มอบหมายงานได้อธิบายสิ่งที่ไม่ได้สั่งงานได้ แต่ควรมีการสอนที่เน้นการให้
นักศึกษาอธิบายและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
4. มีลักษณะเป็นผู้นาสูง กล้าเสนองานต่อลูกค้าดีเมื่อเทียบกับบัณฑิตจากสถาบันอื่น
5. มีทักษะการสื่อสารดี แต่ด้านภาษาอังกฤษยังไม่อยู่ในขั้นที่ใช้งานได้ น่าจะส่งเสริมบทบาทด้านภาษาอังกฤษ
มากขึ้น
ตัวแทนศิษย์เก่า
1. การสอนมีการสอดแทรกการตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัย
2. ความรู้พื้นฐานเพียงพอ สามารถประยุกต์ใช้กับอาชีพได้ แต่ทฤษฎีจัด ปฏิบัติน้อย (การจัดการอุตสาหกรรม
โยธา)
3. การสอนแบบให้คิดเอง และปฏิบัติเอง (ออกแบบผลิตภัณฑ์)สาขาอื่นก็มีการสอนให้คิดเองแต่ไม่มากนัก
ยกเว้นโยธาที่มีการแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ
4. มีการสอนความเป็นผู้นาจากงานที่ได้ปฏิบัติ (ออกแบบผลิตภัณฑ์)ส่วนสาขาอื่นจะสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ
5. การสื่อสารขาดทักษะที่แสดงออกทางภาษาอังกฤษ แม้ว่ามีการอบรมแต่ควรมีการติดตามนักศึกษาว่ามี
ผลสัมฤทธิ์อย่างไร
ตัวแทนนักศึกษา
1. มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมต่างๆ ที่คณะวิชาหรือหลักสูตรจัดขึ้น
2. ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเช่น คอมพิวเตอร์เครื่องจักรกลไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
(โดยเฉพาะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศึกษา)
3. อยากให้เพิ่มการสอนในภาคปฏิบัติมากขึ้น
4. ด้านความเป็นผู้นามีการสอนเพิ่มเติมจากกิจกรรมเข้าค่ายต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมในห้องเรียนที่จัดขึ้น
5. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษยังไม่เพียงพอ
6. นักศึกษาบางสาขา อาทิ อุตสาหกรรมการศึกษา มีความต้องการให้ห้องปฏิบัติการมีจานวนเพียงพอสาหรับ
การปฏิบัติงาน ซึ่งสภาพในปัจจุบันจาเป็นต้องขออาศัยโต๊ะเขียนแบบกับสาขาวิชาอื่นซึ่งทราบมาว่ามีโต๊ะ
เขียนแบบไปเก็บไว้ในบ้านพักครูบางสาขาวิชาให้ความเห็นว่าสภาพห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสมในการทางาน
อาทิ ชั้น 6 มีฝ้ารั่ว เวลาฝนตกทาให้น้ามาถูกชิ้นงาน หรือจาเป็นต้องไปปฏิบัติงานข้างๆ ห้องแลป ซึ่งอาจเป็น
เพราะพื้นที่ไม่เพียงพอ
7. สาขาวิชาโยธาให้พิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้างปรับเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีโยธา

