รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงาน ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560

oo

n1u1

:

1 U { 1 u r{ a n

r

:l : v tfi u q run r vl n r : 6 n Ur n r utu

rJ

: s drtj

nr

: dnwt

25

59 t

oI

rirufi

m

ivrurduariud r{Juzuan',:rJ:vrfiuqcunrunr:finvr flnr:fin v1 2559 fl1}rn:ou}rrn:Sruqu'1rfi
:u6'uq,rfinur15vis6firordrrinmuflruvfl::iln1:nr:qn:rfinur Tnufino:"ima:rruufiom:roaouduflu
v 6tY4vu a v '- -nlgfliuavr.raeirt5otornr:rirtfiutru
a6) o a
ant rois Lu nr : rir ufr ul rut o lu dn 4 n : lta tott o4a il A sv 0u fl { 0 n a
i

i

^

Ln

:o!il'l n :gruq ru'qoi :vril

qfl :-rfi nrsr

nruv{!:vufru1orrouqil{rBur: nruror:ej rav!na'lrr:v1nvirufil#nruir:rfio"L#
..:.arfiol#nr:r1:yfluqrunrvrnr:finr*riirr{oqeixtrJfrruG rravrirtrJ{nr:fi'erurnilnrnnr:finur:vriu
r.. ; t -r;"uxua',rn',r2f; u,rirufi or riohl

,/L^+
({tir

u rrT

an

il:vorunrusn::tnr:!:s

:r

ffi

tr:

d o:.tJ u vriud ar flrurirJvpr)

uqrunru nr:fi nUrnT ulu :s6'urarir U{1uA#UAqu

rj:v,trtjnr:da:un 2559

iud

t

?lvrnru 2560

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร
จานวนนักศึกษา
จานวนอาจารย์และบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทผี่ ่านมา
1.2 วิธีการประเมิน
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
- ผลการประเมินรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
- ผลการประเมินรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ (ตาราง 1)
- ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน (ตาราง 2)
- ผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก บันทึกภาคสนาม
ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วิทยาลัย สานัก สถาบัน ปีการศึกษา 2559
ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ในรอบปีการศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบาย
และภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกในการจัดทารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report :
SAR) เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
คณะกรรมการ ได้ด าเนิ น การประเมิ น คุณ ภาพภายในบัณฑิ ตวิ ทยาลัย ในวั นที่ 7 สิ งหาคม 2560 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2559
(1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 2 องค์ประกอบ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า บัณฑิตวิทยาลัย มีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
จานวนตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1
3
องค์ประกอบที่ 2
3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
6

คะแนนประเมินเฉลี่ย
4.86
3.80
4.33

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดี

จุดเด่น
1. การจัดการบริหารความเสี่ยงมีระบบที่ชัดเจน
2. ระบบทางการเงินมีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในและมีการดาเนินงานในการควบคุม ติดตามการดาเนินงานใน
การควบคุมติดตามการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
4. การทางานในแต่ละส่วนงานชัดเจน และมีการทางานเป็น TEAM WORK

ในการนี้ มีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1. การเขียนรายงาน SAR ควรเขียนรายละเอียด ในการดาเนินงานให้ชัดเจน ระบุวันที่ เดือน ปี
ในการดาเนินงาน ผลสรุป หรือข้อค้นพบที่ได้จากการดาเนินงานนั้น
2. .การตั้งตัวชี้วัดของโครงการนั้น ควรตั้งให้ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ในการดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ควรระบุการดาเนินการให้สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับแผนบริหารความเสี่ยงที่ดาเนินการไว้ตั้งแต่ต้น จึงจะเป็นการดาเนินการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องกัน
4. ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ควรมีระบบสอบถามความพึงพอใจ โดยสรุปเป็ นราย
เดือน เพื่อที่จะสามารถสอบทาน ตรวจเช็คได้ตลอดเวลา
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วิธีการประเมิน
1. เตรียมการและวางแผนก่อนการประเมิน
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2559 ได้วางแผนการดาเนินการ ดังนี้
1.1 การดาเนินการก่อนการประเมิน
ประธานคณะกรรมการประชุ ม และมอบหมายให้คณะกรรมการรับ ผิด ชอบการตรวจประเมิ น
คุณภาพ ตรวจสอบผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมอบหมายให้วิเคราะห์
เพิ่มเติมในบางตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในแนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบ คุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้ง
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย ที่รับการตรวจประเมิน
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อปรับปรุงกาหนดการตรวจสอบคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
เตรียมการในการดาเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนดในระหว่าการตรวจประเมิน
คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุ การประสานงานการจั ด เตรีย มข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์ การประสานในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การตรวจประเมินดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 การดาเนินการระหว่างการประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรับฟังบทสรุป ผลการดาเนินงานของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย และได้สัมภาษณ์นโยบายการดาเนินการ และการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคุณภาพ การดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานัก/สถาบันประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร เจ้าหน้าที่ เพื่อแนะนาคณะกรรมการตรวจประเมิน แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจ
ประเมิน และรับฟังการสรุปผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย
(2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้แทนบุคลากร/
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ฯลฯ
(3) ตรวจเอกสารและหลั กฐานเพิ่ ม เติ ม พร้อมสั ม ภาษณ์ ผู้ ป ฏิบั ติ / รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนินงานของตัวบ่งชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน และการดาเนินกิจกรรมการเรียน
การสอน
(5) ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ สรุ ป ผลการประเมิ น ในภาพรวมของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ การให้
ข้อเสนอแนะ จุ ด เด่น แนวทางเสริม จุด เด่ น จุด ที่ ควรพั ฒ นา และข้อเสนอแนะ เพื่ อการปรับ ปรุง และการ
เตรียมการเสนอผลการประเมิน
1.3 การดาเนินการหลังการประเมิน
คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการประเมินด้วยวาจา นาเสนอต่อผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และ
บุคลากรของสานักงานอธิการบดีให้รับทราบ และจัดทาเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
เพื่อยืนยันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล คณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
ใน
กระบวนการต่าง ๆ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงาน สัมภาษณ์
ผู้บริหาร บุคลากรระดับกอง เพื่อยืนยันผลการปฏิบัติงานตามข้อมูลที่ได้อ่านจากรายงาน การประเมินตนเองของ
บัณฑิตวิทยาลัย มีการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ระหว่างกลุ่ม เป็นการยืนยันความถูกต้องและแหล่งที่มาของข้อมูล ว่าเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่นาเสนอในรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
2.1 ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ตรวจสอบโดยศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง
2.2 ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการ
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ
นาเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ การตรวจสอบคาอธิบายของคู่มือการประกันคุณภาพภายใน และการเสนอ
ผลการประเมินด้วยวาจาต่อที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจ เพื่อการให้ยืนยัน ความถูกต้องของข้อมูล

ทั้งนีเ้ กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด

บทที่ 1 บทนา
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1.1 ชื่อหน่วยงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1.1.2 ที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 13180 หมายเลขโทรศัพท์ 02-5291638, 02-5294046 โทรสาร 02-5291638 ต่อ 406 เว็บไซต์
http://grad.vru.ac.th
1.1.3 ประวัติความเป็นมา
บัณฑิตวิ ทยาลั ย มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มจัด ตั้งและมีการ
ดาเนินการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2548 ได้ยุบ
บัณฑิตวิทยาลัยและมีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยคณะวิชา แต่ในปีการศึกษา 2550 มีการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยอีกครั้งและดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์
1.2.1 ปรัชญา
“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สร้างงานวิจัย เพื่อองค์ความรู้ใหม่ นาไปใช้พัฒนาท้องถิ่น
1.2.2 ปณิธาน/วิสัยทัศน์
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานชั้นนาในการประสานการผลิตบัณฑิตระดับสูงกว่าปริญญาตรีตามมาตรฐาน
สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น โดยเน้นงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ
1.2.3 พันธกิจ
1. ประสานงานในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิรดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HED)
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ของอาจาารย์และนักศึกษาที่ตอบสนองต่อการ
แก้ปัญหาของท้องถิ่น
3. พัฒนาและบริหารจัดการระบบด้วยหลักธรรมาภิบาล
1.2.4 นโยบาย
1. เป็นศูนย์กลางการประสาน และกากับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
2. กากับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและแนว
ความเป็นสากล
3. ส่งเสริมและสนับสุนนการทาวิจัยที่มีคุณภาพบัณฑิตศึกษาและการบริหารการวิชาการ
4. มีระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆเพื่อการบริหารจัดการ
1.2.5 วัตถุประสงค์
1. ประสานงานด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
2. ประสานงานให้ผลิตงานวิัยที
จั ่สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้มีคุณภาพในระดับสากล และนาไปใช้พัฒนา
ท้องถิ่น
3. ให้มีระบบบริหารงานที่ทนั สมัย มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1.3 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
1.3.1 เอกลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
1.3.2 อัตลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
1.4.1 โครงสร้างองค์กร
อธิการบดี
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ดร.ไอลดา อรุณศรี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์

หน.ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา

เลขานุการ

น.ส.สมลักษณ์ เทินสระเกษ

นักวิชาการศึกษา
น.ส.นภาวรรณ คามุงคุณ

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการ

- งานวางแผน งบประมาณ
- งานธุรการและ
สารบรรณ
- งานพัสดุและการเงิน
- งานการประชุม
- งานบุคลากร
- งานอาคารและสถานที่
- งานบริการและ
สวัสดิการ
- งานปรับปรุงระเบียบ
และข้อบังคับ
- งานต้อนรับ
- งานประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

น.ส.วิราวรรณ สินแสง
- งานรับสมัครนักศึกษา
- งานหลักสูตรและแผน
การเรียน
- งานทะเบียนและระเมินผล
- งานมาตรฐานการศึกษา
- งานสอบประมวลความรู้
และสอบวัดคุณสมบัติ
- งานบริการวิชาการ
- งานคู่มือบัณฑิตศึกษา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการศึกษา

14.2 โครงสร้างการบริหาร
อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ
คชสิทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารยศศินันท์
เศรษฐ์วัฒนบดี

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ดร.ไอลดา อรุณศรี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์

1.5 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการประจาคณะ กรรมการอานวยการ
1.5.1 รายชื่อผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต
อาจารย์ ดร.ไอลดา
อาจารย์ ดร.ดนุชา

ศิริโวหาร
ศรีทอง
อรุณศรี
สลีวงศ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

1.5.2 คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ
รองศาสตราจารย์ศศินนั ท์
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินนั ทน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์
อาจารย์ ดร.ศักดา
อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธิ์

คชสิทธิ์
เศรษฐวัฒน์บดี
ปัทมสิริวัฒน์
เกยุรานนท์
พรหมสุวรรณ
คงทอง
ผาสุข
ชิณพงษ์
สถาพรจนา
นเรศเสนีย์
มฤครัฐอินแปลง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19
20
21.
22.
23.
24.
25.

อาจารย์ ดร.พิทักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส
อาจารย์ ดร.ศศิธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์
อาจารย์ ดร.เรืองเดช
อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์
อาจารย์ ดร.ภัทรพล
อาจารย์ ดร.ชญานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์
อาจารย์ ดร.ดนุชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต
อาจารย์ ดร.ไอลดา

1.6 จานวนอาจารย์และบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรธ์ นิกษ์
อาจารย์ ดร.ไอลดา
อาจารย์ ดร.ดนุชา
นางสาวอรอนงค์
นางสาวสมลักษณ์
นางสาววิราวรรณ
นางสาวอัจฉรา
นางสาวนภาวรรณ
นางสาววิสุดา

นิลนพคุณ
ศรีปูณะ
ถลกภักดี
จันทมฤก
อนันตริยเวช
เร่งเพียร
แสงเงิน
ชุ่มมี
เกิดพิทักษ์
เมืองมีศรี
ศิริโวหาร
สลีวงศ์
ศรีทอง
อรุณศรี

ศิริโวหาร
อรุณศรี
สลีวงศ์
สุทธินวล
เทินสระเกษ
สินแสง
ศรีอาภัย
คามุงคุณ
ชาวไทย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

1.7 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
17.1 งบประมาณ
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวมทั้งสิ้น 2,527,725 บาท
17.2 อาคารสถานที่
บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
โทร. 02-5291638, 02-5290674 - 7 ต่อ 288
โทรสาร 02-5291638
เว็บไซต์ : http://grad.vru.ac.th

1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบัณฑิต
วิทยาลัย
ควรมีมาตรการที่เคร่งครัดในการติดตามโครงการให้
เป็นไปตามแผนการบริหารงบประมาณ

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมและ
เผยแพร่ผลงาน
บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทามาตรการในการติดตามโครงการ
ให้เป็นไปตามแผน โดยจะมีผู้รับผิดชอบในการติดตามให้
แต่ละโครงการดาเนินการตามแผนที่ตั้งไว้

บทที่ 2
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้

1.1

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
การบริหารของสานัก/สถาบัน เพื่อกากับติดตาม
ค่าเป้าหมาย
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
: 6 ข้อ
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
ผลการประเมิน :
ผลการประเมิน :
 ข้ อ 1. พั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ จ ากผลการวิ เ คราะห์ 6 ข้อ
6 ข้อ
SWOT โดยเชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องหน่ ว ยงานและ
พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้ คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ ตนเอง
กรรมการ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา : 5 คะแนน
: 5 คะแนน
อนุมัติ
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
บัณฑิตวิทยาลัยได้ไปวางแผนทบทวนแผนเดิม มาวิเคราะห์
 บรรลุ
 บรรลุ
SWOT วั น ที่ 27-29 มิ ถุ น ายน 2559 ที่ จั ง หวั ด ระยอง
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หลั งจากนั้ น ได้ ไปวางแผนกลยุ ทธ์ ที่ นครปฐม วั นที่ 8
ตุ ล าคม 2559 ไปด าเนิ น การแปลงแผนกลยุ ท ธ์ เป็ น หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
แผนปฏิบั ติ การวันที่ 8-9 พฤศจิ กายน 2559 ที่ นครนายก ต่างจากที่ระบุใน SAR)
ได้มีการนาเสนอแผนกลยุทธ์ต่อ กบม ครั้งที่ 9/2559 วันที่.
8 กันยายน 2559 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่...
วันที่ ...
 ข้อ 2. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายนอก
หรื อ ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม
ความเสี่ยงด้าน นักศึกษาจบไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรวางไว้
บัณฑิตวิทยาลัยได้กาจัดความเสี่ยงที่การกากับดูแลอาจารย์
ที่ปรึกษา มีการเรียกนักศึกษาที่ค้างอยู่และขาดการติดต่อ
ให้มาพูดคุยถึงปัญหาที่ติดขัด พบว่า มีปัญหาคือ หาหัวข้อ
ไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะคิดค้น ทาหัวข้ออย่างไร เพื่อกระตุ้นยอด
การสาเร็จการศึกษาให้มากขึ้น จึงส่งผลให้นักศึกษาจบเพิ่ม
มากขึ้นกว่าปีก่อนๆ
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

 ข้ อ 3. บริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลอย่ า ง
ครบถ้ว นทั้ง 10 ประการที่อธิบ ายการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
มีบั ณฑิ ตร้ องเรี ยน เรื่ องจบช้ า แต่ ได้ตอบข้อร้ องเรี ยนคื อ
บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการเป็นไปตามระเบียบของบัณฑิต
วิทยาลัยที่กาหนด
 ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้ อย 1 ด้าน และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
KM การใช้ โปรแกรมอั กขราวิ สุ ทธิ์ มี การเคลื่ อนถ่ ายองค์
ความรู้จากวิทยากรจากจุฬาฯ และชัชพงศ์ค้นพบเทคนิควิธี
ในการประมวลผลให้เร็วขึ้น และถ่ายเคลื่อนองค์ความรู้ไปยัง
สมลักษณ์และวิสุดา
 ข้อ 5. กากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
บัณฑิตวิทยาลัยสารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองจาก
การประชุม ในวันที่ หลังจากนั้นได้จัดทาแผนการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร มีการกากับติดตาม การพัฒนาบุคลากร
โดยให้ บุ คลากรที่ ไปพัฒนาคนเองรายงานหลั งจากการไป
พัฒนาตนเอง และถามในที่ประชุม
 ข้อ 6. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พัน ธกิจ และพัฒนาการของหน่ ว ยงานที่ได้ปรับให้ มีการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริ ห ารงานหน่ ว ยงานตามปกติ ที่ ป ระกอบด้ ว ย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจประเมินปีการศึกษา 2558 ได้จัดทา
Improvement Plan หลังจากนั้นมีการวางแผนในการเก็บ
ข้ อมู ลการด าเนิ น การประกั นคุ ณภาพ มอบหมายความ
รั บผิ ดชอบในแต่ ละตั วบ่ งชี้ จั ดทาค าสั่ งแต่ งตั้ งกรรมการ
ดาเนิ นการประกันคุณภาพบั ณฑิตวิทยาลัย กากับติดตาม
การดาเนินการประกันคุณภาพรอบ 6 และ 12 เดือน ส่ง สมจ

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
1.2 ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการด าเนิ น โค รงการตาม ค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
: ร้อยละ 95
ผลการประเมิน :
ข้อค้นพบ
ร้อยละ 100

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

วิธีการคานวณ :

คะแนนการประเมิน

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน :
ร้อยละ 91.67
คะแนนการประเมิน

คานวณค่าร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
ตนเอง
กรรมการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมตามสูตร
: 5 คะแนน
: 4.58 คะแนน
11
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
X 100 = ร้อยละ 91.67
12
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
เปรียบเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
91.67
X5
= 4.58 คะแนน
ต่างจากที่ระบุใน SAR)
100

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
: 4.51
หน่วยงาน
ผลการประเมิน :
ผลการประเมิน :
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.53
ให้ เพิ่ มความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การต่ อการให้ บริ การของ ค่าเฉลี่ย 4.53
หน่วยงานด้านอื่นๆ ตามภาระกิจ / จุดเน้นของหน่วยงาน
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)

องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้

บว.
2.1

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ ดังนี้
ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ มีทั้งหมด จานวน
58 เรื่อง ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานของ
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รบั
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เท่ากับ 11.28 % คะแนนที่ได้
เท่ากับ 1.41 คะแนน โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
13.2
x 100 = 11.28 %
117
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม
5
11.28
x 5 = 1.41 .คะแนน
40
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลงานทางวิชาการ
ค่าน้าหนัก
0.20

0.40

0.60

54

2

1

0.80

1

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
13.2

1.00

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

1.00

ผลงานสร้างสรรค์
ค่าน้าหนัก
0.20

0.40

0.60

0.80

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

: 30

ผลการประเมิน :
ร้อยละ 11.45

ผลการประเมิน :
ร้อยละ 11.28

คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 1.43 คะแนน
: 1.41 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)

องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้

บว.
2.2

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ ดังนี้

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 64
ผลการประเมิน :
ร้อยละ 83.75

ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ มีทั้งหมด จานวน
58 เรื่อง ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานของ
คะแนนการประเมิน
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
ตนเอง
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เท่ากับ 83.75 % คะแนนที่ได้
: 5 คะแนน
เท่ากับ 5.23 คะแนน โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
26.8
x 100 = 83.75 %
32
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม
5
83.75
x 5 = 5.23 คะแนน
80
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลงานทางวิชาการ
ค่าน้าหนัก
0.20

0.40

0.60

0.80

24

2

22

10

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
26.8

0.80

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

1.00

ผลงานสร้างสรรค์
ค่าน้าหนัก
0.20

0.40

0.60

1.00

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน :
ร้อยละ 83.75

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5.23 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)

องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้

บว.
2.3

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าเป้าหมาย
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี้
: .5 ข้อ
 ข้อ 1. มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน ผลการประเมิน
ทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ : 7 ข้อ
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอและทันสมัย

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน :
7ข้อ

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
กรรมการ
 ข้ อ 2. มี ก ารจั ด พื้ น ที่ / สถานที่ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาและ ตนเอง
: 5 คะแนน
อาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางาน : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน
 บรรลุ
……………………………………………………………………………………  บรรลุ
 ไม่บรรลุ
……………………………………………………………………………………  ไม่บรรลุ
 ข้อ 3. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
หรือตีพิมพ์เผยแพร่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 ข้ อ 4. มี ห้ อ งท างานวิ จั ย (ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ห้ อ งเรี ย น) เพื่ อ ให้
นักศึกษาเข้าใช้ ได้ สะดวกในการท าวิจั ยและมี อุปกรณ์และ
เครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมให้การทาวิจัย

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 ข้ อ 5. มี การประเมิ น ความพึ ง พอใจของอาจารย์ แ ละ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในข้อ 1-4 ทุกข้อ ผล
การประเมินคุณภาพของไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ 3.82
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 3.84
 ข้อ 6. มีการนาผลการประเมินในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาคุณภาพของบริการสนับสนุนการเรียนรู้

……………………………………………………………………………………
 ข้ อ 7. มี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ร ะดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึกษาให้ กับ หลั กสู ต ร คณะ และที่ เกี่ย วข้องเพื่ อใช้
สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระยะเวลาที่
กาหนด

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

บทที่ 3
สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้
บัณฑิตวิทยาลัย
3.1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
คะแนนการ
เป้าหมาย
องค์ประกอบคุณภาพ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ประเมิน
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1
6
6 ข้อ
บรรลุ
5 คะแนน
11
= ร้อยละ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2
95
ไม่บรรลุ
4.58 คะแนน
91.67
12
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
4.51
ค่าเฉลี่ย 4.53
บรรลุ
5 คะแนน
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1 4.86 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชีท้ ี่ บว.2.1
30
ร้อยละ 11.28
ไม่บรรลุ
1.41 คะแนน
ตัวบ่งชีท้ ี่ บว. 2.2
64
ร้อยละ 83.75
บรรลุ
5 คะแนน
ตัวบ่งชีท้ ี่ บว 2.3
5
7 ข้อ
บรรลุ
5 คะแนน
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2 3.80 คะแนน
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.33 คะแนน
เป้า
หมาย

3.2 ตาราง 2 สรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก/สถาบัน
จานวน
คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ (รายองค์ประกอบ)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
3
4.86
และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของ
3
3.80
หน่วยงานสนับสนุน
รวม
6
4.33
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

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

3.3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. การจัดการบริหารความเสี่ยงมีระบบที่ชัดเจน
2. ระบบทางการเงินมีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในและมีการดาเนินงานในการควบคุม ติดตามการดาเนินงาน
ในการควบคุมติดตามการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
4. การทางานในแต่ละส่วนงานชัดเจน และมีการทางานเป็น TEAM WORK
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

1. การเขียนรายงาน SAR ควรเขียนรายละเอียด ในการดาเนินงานให้ชัดเจน ระบุวันที่ เดือน ปี
ในการดาเนินงาน ผลสรุป หรือข้อค้นพบที่ได้จากการดาเนินงานนั้น
2. .การตั้งตัวชี้วัดของโครงการนั้น ควรตั้งให้ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ในการดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ควรระบุการดาเนินการให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงที่ดาเนินการไว้ตั้งแต่ต้น จึงจะเป็นการดาเนินการบริหารความ
เสี่ยงที่ต่อเนื่องกัน
4. ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ควรมีระบบสอบถามความพึงพอใจ โดยสรุปเป็น
รายเดือน เพื่อที่จะสามารถสอบทาน ตรวจเช็คได้ตลอดเวลา

ภาคผนวก

