๒๕๕๔

รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๔
บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชธานี
วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

๒

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รศ.ชาญ
ดร.คลอเคลีย
อาจารย์สชุ ีรา
อาจารย์ณฐั พงศ์
อาจารย์กนกกาญจน์

ถนัดงาน
วจนะวิชากร
พระมาลา
สอนอาจ
ศรีสุรนิ ทร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทนํา
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอนใน ๓ ระดับ คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตศึกษา และ
ดุษฎีบัณฑิต โดยมีความมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบริหาร มีโลกทัศน์กว้างไกลและ
ลุ่มลึก มีคุณภาพสูงทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติท้ัง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ให้เจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนตลอดไป
ปรัชญา
คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม
ปณิธาน
มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนําในการบริหารจัดการ เป็นองค์กรแห่งอนาคตเพื่อมิติใหม่ทาง
การศึกษา ส่งเสริม ประสานงาน สนับสนุน กํากับติดตามในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสากล ด้วย
การพัฒนาจากภูมิปัญญาไทย เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสังคม

๓
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนํา ยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาความเป็นไทยใฝ่สากล บริหารจัด
การศึกษาเชิงรุก
พันธกิจ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพทั้งความรู้ค่คู ุณธรรม
วัตถุประสงค์
๑. เป็นองค์กรในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
๒. เป็นองค์กรกํากับดูแลควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการและเป็นสากล
๓. เป็นองค์กรส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
๑. อาจารย์ประจํา
จํานวน
๓๒ คน
๒. วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
จํานวน
๑๗ คน
ระดับปริญญาโท
จํานวน
๑๕ คน
๓. ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน
๙ คน
รองศาสตราจารย์
จํานวน
๘ คน
ศาสตราจารย์
จํานวน
๓ คน
๔. สัดส่วนวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ปริญญาเอก : โท : ตรี = ๑ : ๑ : ๐
๕. สัดส่วนอาจารย์ต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า = ๑ : ๓๖.๓๑
บุคลากรสายสนับสนุน
๑. นักวิจัย
๒. ธุรการ

จํานวน
จํานวน

๓
๒

คน
คน

๔
รายงานการประเมินตนเองของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประกอบด้วยการ
ดําเนินงาน ๕ สาขาวิชา ประกอบด้วย
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู
๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารการศึกษา
๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
๔. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์
๕. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา บริหารการศึกษา

วิธีการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมินฯ
๑. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามระบบและกลไกที่กําหนดขึ้น ทั้งนี้
โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์
และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้
๒. เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ต้งั ไว้
๓. เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ทราบจุ ด แข็ ง จุ ด ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ตลอดจนได้ รั บ ข้ อ เสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
การวางแผนและการประเมิน
๑. การศึกษารายงานการประเมินตนเองของบัณฑิตวิทยาลัย และเอกสารประกอบ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเองของบัณฑิต
วิทยาลัย ทุกตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งศึกษาเอกสารประกอบ (หลักฐาน) ตามองค์ประกอบที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้
จัดเตรียมไว้
๒. การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
๑. เอกสาร/บันทึก
ศึกษาเอกสารที่บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมไว้

๕
๒. การสัมภาษณ์
มหาบัณฑิต จํานวน ๔ คน
๑. นางพันธ์ทิพา

สุขวรรณ

๒. นางบัวสอน

อินธิชิต

๓. นางปกิตตา

เหมือนหมู

๔. นายไพฑูรย์

อินธิชิต

สรุปผลการสัมภาษณ์
๑. มหาบัณฑิตมีความรักความผูกพันกับคณะฯและอาจารย์ผ้สู อน
๒. มหาบัณฑิตได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางคณะในขณะกําลังศึกษา เช่น การไปทัศนศึกษาดู
งานต่างประเทศ การจัดสัมมนาวิชาการ เป็นต้น แต่แนะนําให้เพิ่มจํานวนครั้ง/ความถี่ใน
การจัดกิจกรรมให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะจากมหาบัณฑิต
๑. ควรเปิดรับนักศึกษา ๒ รุ่นต่อปี ไม่ควรรับเข้าในจํานวนเยอะ เพราะมีผลต่อการจัดการ
เรียนการสอน
๒. ควรให้ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้มากขึ้น
๓. ปรับปรุงให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
๔. เพิ่มจํานวนอาจารย์ประจําให้มีเพียงพอต่อนักศึกษา
๕. เพิ่มจํานวนอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษาค่อนข้าง
น้อยมาก ทําให้การหาเวลาเข้าพบหรือขอคําปรึกษาลําบาก
๖. ควรเร่งสร้างระบบที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
นักศึกษา จํานวน ๔ คน
๑. นางพรพิมล

แก้ววิเศษ

สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ ๕

๒. นางพรทิพย์

เกียรติวีรวัฒนา

สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ ๕

๓. นางลักษมี

แถมพันธ์

สาขาบริหารการศึกษา รุน่ ที่ ๓๑

๔. นายเพิม่ ศักดิ์

ทองเลิศ

สาขาบริหารการศึกษา รุน่ ที่ ๓๑

๖
สรุปผลการสัมภาษณ์
๑. นั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น มี ค วามประทั บ ใจในตั ว อาจารย์ ผู้ ส อน/ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ รั บ เชิ ญ มา
บรรยายเนื่องจากมีการถ่ายทอดทั้งทางวิชาการและประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงในการทํางาน
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรจัดให้มีเครือข่ายนักศึกษาปัจจุบันกับมหาบัณฑิต (ศิษย์เก่า) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน
๒. ควรเพิ่มประเภทและหมวดหมู่ของหนังสือในห้องสมุดให้มีหลากหลายมากขึ้น

ผลการประเมิน
๑. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตามตารางที่ ป.๑)
๒. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหาร
จัดการ (ตามตาราง ป. ๒ ตาราง ป. ๓ ตาราง ป. ๔ และ ตาราง ป. ๕)

ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตาม 10 องค์ประกอบ 43 ตัวบ่งชี้ (ไม่นับรวมตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบคุณภาพ
ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตุประสงค์และ
แผนการดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต

-

ตัวบ่งชี้ สกอ 1.1

ตัวบ่งชี้ สมศ
ที่ 16.1,16.2 และ 17

ตัวบ่งชี้ สกอ
ตัวบ่งชี้ สกอ
ตัวบ่งชี้ สกอ ที่ 2.8 และ
ที่ 2.2,2.3 และ 2.5 ที่ 2.1,2.4,2.6 และ 2.7 ตัวบ่งชี้ สมศที่ 1,2,3,4และ 14

รวม
1+3
8+5

-

ตัวบ่งชี้ สกอ
ที่ 3.1 และ 3.2

-

2

ตัวบ่งชี้ สกอ
ที่ 4.3

ตัวบ่งชี้ สกอ
ที่ 4.1 และ 4.2

ตัวบ่งชี้ สมศ
ที่ 5,6 และ 7

3+3

5. การบริการวิชาการแก่สังคม

-

ตัวบ่งชี้ สกอ
ที่ 5.1 และ 5.2

ตัวบ่งชี้ สมศ ที่ 8,9,18.1
และ 18.2

2+4

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

ตัวบ่งชี้ สกอ
ที่ 6.1

ตัวบ่งชี้ สมศ
ที่ 10 และ 11

1+2

ตัวบ่งชี้ สมศ
ที่ 12 และ 13

4+2

-

1

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต
4. การวิจัย

ตัวบ่งชี้ สกอ
ที่ 7.1, 7.2, 7.3 และ
7.4
ตัวบ่งชี้ สกอ
ที่ 8.1

7. การบริหารและการจัดการ

-

8. การเงินและงบประมาณ

-

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

ตัวบ่งชี้ 9.1

10. อัตลักษณ์ของหน่วยงาน

-

-

4

18

รวม

ตัวบ่งชี้ สมศ
ที่ 15
ตัวบ่งชี้ มรธ.
ที่ 10.1
1+20+1

หมายเหตุ

1+1
1
23+20+1

ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มา
คํานวณ

ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตาม 10 องค์ประกอบ 43 ตัวบ่งชี้ (ไม่นับรวมตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ)
องค์ประกอบคุณภาพ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตุประสงค์และ
แผนการดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต

ปัจจัยนําเข้า

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

-

5.00

4.81

4.86

ดีมาก

5.00

4.50

4.51

4.64

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

2.09

5.00

3.33

3.68

ดี

5. การบริการวิชาการแก่สังคม

-

3.00

4.75

4.17

ดี

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

3.00

4.50

4.00

ดี

7. การบริหารและการจัดการ

-

4.25

4.38

4.28

ดี

8. การเงินและงบประมาณ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

10. อัตลักษณ์ของหน่วยงาน

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ย

4.27

4.39

4.43

4.38

ดี

ระดับคุณภาพ

ดี

ดี

ดี

ดี

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต
4. การวิจัย

ตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 44 ตัวบ่งชี้ (ไม่นับตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ)
องค์ประกอบคุณภาพ

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล ของการ
บริหารการอุดมศึกษา

ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐาน
ความรู้และสังคมแห่่งการเรียนรู้
รวม

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปัจจัยนําเข้า

กระบวนการ

ผลผลิตหรือผลลัพธ์

รวม

-

-

ตัวบ่งชี้ สกอ ที่ 2.8
และ ตัวบ่งชี้ สมศ ที่
1,2,3, และ 4

1+4

-

ตัวบ่งชี้ สกอ
1.1,2.4,7.1,7.3,7.4,
8.1 และ 9.1

ตัวบ่งชี้ สมศ ที่ 12
และ 13

ตัวบ่งชี้ สกอ
ตัวบ่งชี้ สมศ
ที่ 2.1,2.6,2.7,3.1,
ตัวบ่งชี้ สกอ 2.2, 2.3,
8,9,10,11,14,15,16.1,
3.2,4.1,5.1,5.2 และ
2.5 และ 4.3
16.2,17,18.1และ18.2
6.1
และตบช. มรธ.ที่ 10.1
4

ตัวบ่งชี้ สกอ 4.2 และ ตัวบ่งชี้ สมศ ที่ 5,6
7.2
และ 7
18

1+20+1

หมายเหตุ

7+2

13+11+1

2+3
23+20+1

ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่
15 มาคํานวณ

ตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 44 ตัวบ่งชี้ (ไม่นับตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ)
องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ปัจจัยนําเข้า

กระบวนการ

ผลผลิตหรือผลลัพธ์

คะแนนเฉลี่ย

มาตรฐานที่ 1

-

-

4.59

4.59

ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ก

-

4.71

4.38

4.67

ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ข

4.27

4.22

4.67

4.43

ดี

มาตรฐานที่ 3
คะแนนเฉลี่ย

4.27

4.00
4.39

3.33
4.40

3.60
4.38

ดี
ดี

ระดับคุณภาพ

ดี

ดี

ดี

ดี

ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 44 ตัวบ่งชี้ (ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มุมมองการบริหารจัดการ

ปัจจัยนําเข้า

กระบวนการ

ผลผลิตหรือผลลัพธ์

รวม

-

ตัวบ่งชี้ สกอ
ที่ 2.6,2.7,3.1,3.2, 5.1
และ 5.2

ตัวบ่งชี้ สกอที่ 2.8 และ
ตัวบ่งชี้ สมศที่ 1,2,3,4,
8,9,18.1และ 18.2

7+8

2. ด้านกระบวนการภายใน

ตัวบ่งชี้ สกอ
ที่ 2.5

ตัวบ่งชี้ สกอ
ที่ 1.1,2.1,2.4,4.1,
6.1,7.1,7.3,7.4,
และ 9.1

ตัวบ่งชี้ สมศที่10,11,12,
13,15,16.1,16.2 และ
17 และตัวบ่งชี้ มมส
ที่ 10.1

10+8+1

3. ด้านการเงิน

ตัวบ่งชี้ สกอ
ที่ 4.3

ตัวบ่งชี้ สกอ
ที่ 8.1

-

2

ตัวบ่งชี้ สกอ
ที่ 2.2 และ 2.3

ตัวบ่งชี้ สกอ
ที่ 4.2 และ 7.2

ตัวบ่งชี้ สมศ ที่ 5,6,7
และ 14

4+4

4

18

1+20+1

23+20+1

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม
รวม

หมายเหตุ

ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มา
คํานวณ

ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 44 ตัวบ่งชี้ (ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบคุณภาพ
ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์
1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.17
4.68
2. ด้านกระบวนการภายใน
5.00
4.56
4.64
3. ด้านการเงิน
2.09
5.00
4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม
5.00
4.00
3.57
คะแนนเฉลี่ย
4.27
4.39
4.40
ระดับคุณภาพ

ดี

ดี

ดี

คะแนนเฉลี่ย
4.44
4.61
3.55
4.03
4.38
ดี

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

ตาราง ป. 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 44 ตัวบ่งชี้ (ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 มาคํานวณ)
องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปัจจัยนําเข้า

กระบวนการ

ผลผลิตหรือผลลัพธ์

รวม

ตัวบ่งชี้ สกอ ที่ 2.5

-

-

1

ตัวบ่งชี้ สกอ ที่ 2.2
และ 2.3

ตัวบ่งชี้ สกอ ที่
2.1,2.4 และ 2.6

ตัวบ่งชี้ สมศ ที่ 14

5+1

หมายเหตุ

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน

-

(4) ด้านการบริหารจัดการ
-

ตัวบ่งชี้ สกอ ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ สกอ ที่
ตัวบ่งชี้ สมศ
1.1,7.1,7.2,7.3, 7.4
ที่ 12,13,15,
และ 9.1
16.1,16.2 และ 17

1
6+6

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ สกอ ที่
2.7,3.1 และ 3.2

(2) ด้านการวิจัย

ตัวบ่งชี้ สกอ ที่ 2.8
และตัวบ่งชี้ สมศ
ที่ 1,2,3 และ 4

4+4

ตัวบ่งชี้ สกอ ที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ สกอ ที่ 4.1 ตัวบ่งชี้ สมศ ที่ 5,6
และ 4.2
และ 7

3+3

(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รวม

4

ตัวบ่งชี้ สกอ ที่ 5.1 ตัวบ่งชี้ สมศ ที่
และ 5.2
8,9,18.1 และ 18.2
ตัวบ่งชี้ มรธ.ที่ 10.1

2+4+1

ตัวบ่งชี้ สกอ ที่ 6.1

ตัวบ่งชี้ สมศ ที่ 10
และ 11

1+2

18

1+20+1

23+20+1

ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มา
คํานวณ

ตาราง ป. 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 44 ตัวบ่งชี้ (ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 มาคํานวณ)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบคุณภาพ
ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

(1) ด้านกายภาพ

5.00

-

-

5.00

ดีมาก

(2) ด้านวิชาการ

5.00

4.33

4.27

4.55

ดีมาก

(3) ด้านการเงิน

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

(4) ด้านการบริหารจัดการ

-

4.50

4.70

4.58

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1

5.00

4.50

4.62

4.62

ดีมาก

ระดับคุณภาพ
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

-

5.00

4.59

4.80

ดีมาก

2.09

5.00

3.33

3.68

ดี

(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

-

3.00

4.75

4.17

ดี

(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

3.00

4.50

4.00

ดี

2.09

4.25

4.31

4.22

ดี

ต้องปรับปรุง

ดี

ดี

ดี

4.27
ดี

4.39
ดี

4.40
ดี

4.38
ดี

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2
ระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ

ดี

๒๒

สรุปผลการประเมิน
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินฯ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ สรุปใน
ภาพรวมได้ดังนี้
ผลการประเมินเฉลี่ย (เต็ม ๕)
องค์ประกอบ
ของบัณฑิต
ของคณะกรรมการ
วิทยาลัย
ประเมิน
๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
๔.๘๖
๔.๘๖
๒. การผลิตบัณฑิต
๔.๖๔
๔.๖๔
๓. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๕.๐๐
๕.๐๐
๔. การวิจยั
๓.๖๘
๓.๖๘
๕. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
๔.๕๐
๓.๗๕
๖. การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๖๗
๔.๐๐
๗. การบริหารและจัดการ
๔.๒๘
๔.๒๗
๘. การเงินและงบประมาณ
๕.๐๐
๕.๐๐
๙. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
๕.๐๐
๕.๐๐
(ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ. 15)
๑๐. การดําเนินงานเพื่อการบรรลุถึงอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เฉลี่ย
๔.๔๙
๔.๓๘
ความเห็นเพิม่ เติม
คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติม เพือ่ เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
จุดเด่น
๑. ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้
ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกัน
๒. บัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

๒๓
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั
๒. การนําผลการประเมินความเสี่ยง ไปปรับปรุง
องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน
จุดเด่น
๑. อาจารย์ที่มีตาํ แหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่สูง
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรมีการร่วมมือหรือพัฒนาหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพ
๒. ควรเก็บรวบรวมรายละเอียดของวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชาทุกหลักสูตร
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การจัดโครงการศึกษาดูงานของบัณฑิตวิทยาลัย มีความหลากหลายน้อย
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
๑. จัดโครงการการศึกษาดูงานให้มีความหลากหลายและตรงตามความต้องการของนักศึกษา โดย
อาจมีการสํารวจความต้องการของนักศึกษาก่อนจัดโครงการ
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
จุดเด่น
๑. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจยั /งานสร้างสรรค์ที่ชัดเจน
๒. มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การผลิตผลงานวิชาการได้รับการรับรองคุณภาพ

๒๔
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการสู่สงั คม
จุดเด่น
๑. มีระบบและกลไกในการดําเนินงานด้านการบูรณาการวิชาการแก่สังคมที่ชัดเจน
แนวทางเสริม
๑. ยังไม่พบการดําเนินการตามระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สงั คมตามที่วางไว้อย่าง เช่น
- ไม่พบหลักฐานสรุปผลการสํารวจความต้องการการจัดกิจกรรมฯ
- ไม่พบหลักฐานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการฯกับชุมชน
๒. แบบสํารวจความต้องการควรมีการกําหนดกิจกรรม/โครงการ ที่ครอบคลุมชัดเจนทั้งการเรียน
การสอน และการวิจยั
๓. ควรกําหนดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการลงในแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถควบคุม
ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม รวมถึงการเผยแพร่ถา่ ยทอดความรู้ส่บู ุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่ส่สู าธารณชน ให้ชดั เจน
๔. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ควรมีการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
เช่น โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเด่น
๑. มีระบบและกลไกในการดําเนินงานด้านการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน
แนวทางเสริม
๑. ควรมีการกําหนดเป้าหมาย กิจกรรม การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ในแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถติดตาม
ควบคุม ประเมินผล พร้อมนําผลการประเมินไปพัฒนาต่อในรอบปีการศึกษาถัดไป
๒. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ควรมีการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและจัดการ
จุดเด่น
๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้
ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกัน
๒. บัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

๒๕
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
๒. การนําผลการประเมินความเสี่ยง ไปปรับปรุง
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
๑. บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ควรมี เ ป้ า หมายในการจั ด การความรู้

โดยเน้ น เรื่ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะ

ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย (บัณฑิตราชธานีเป็นผู้นํา และเป็นที่ต้องการของสังคม) โดยรวบรวม พัฒนา และ
จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบและเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรสังคม)
๒. บัณฑิตวิทยาลัยควรนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไปให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
จุดเด่น
๑. มี ก ารพั ฒ นาระบบและกลไกในการดํ า เนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา
แนวทางเสริม
๑. ควรเพิ่มเติมผลที่ได้รับจากการวิจัยด้านการประกันคุณภาพ เพื่อนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
มาจั ด ทํ า การจั ด การความรู้ และเผยแพร่ อ อกสู่ ส าธารณะให้ ห น่ ว ยงานอื่ น รั บ ทราบและใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย

