สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสํานัก/สถาบัน
ประจําปการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ในปก ารศึก ษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัม ภ ไดดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสํานัก/สถาบัน เมื่อวันที่ 22 – 26 สิงหาคม
2559 โดยผลการประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน ระดับ คณะ วิท ยาลัย และสํานัก /สถาบัน ประจํา ป
การศึกษา 2558 มีดังนี้
ระดับคณะ/วิทยาลัย
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 6 คณะ 1 วิทยาลัย จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 5 องคประกอบ คิดเปนคะแนน เฉลี่ยอยูในชวง 3.96-4.45
(ระดับ ดี) รายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ/วิทยาลัย จํา แนกตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ แสดงดังตาราง
คะแนนเฉลี่ยรวมรายองคประกอบของหนวยงาน

องคประกอบ

เทคโนโลยี
การเกษตร

ครุศาสตร

วิทยา
ศาสตร

วิทยาลัย
นวัตกรรม

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มนุษย
ศาสตร

วิทยาการ
จัดการ

1 การผลิตบัณฑิต
2 การวิจัย
3 การบริการวิชาการ
4 การทํานุบํารุงศิลปะฯ
5 การบริหารจัดการ

4.34
3.93
5.00
5.00
5.00

4.22
3.91
5.00
5.00
5.00

3.85
4.99
5.00
5.00
4.50

3.84
5.00
5.00
5.00
4.50

3.75
5.00
4.00
4.00
4.50

3.39
5.00
5.00
5.00
4.50

2.90
5.00
5.00
5.00
4.50

คะแนนเฉลี่ย

4.45

4.39

4.39

4.39

4.19

4.18

3.96

ระดับสํานัก/สถาบัน
ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหหนวยงานระดับสํานัก สถาบันรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชีท้ ี่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น จํานวน 5 องคประกอบ พบวา สํานัก/สถาบัน
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คิดเปนคะแนนเฉลี่ยอยูในชวง 3.28-4.24 (ระดับดี) รายละเอียด
คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก/สถาบัน จําแนกตามองคประกอบแสดงดังตาราง
คะแนนเฉลี่ยรวมรายองคประกอบของหนวยงาน
สนอ. บว. สสว. สสร. สวท. ส.วิจัย GE
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 2.83 3.82 1.50 3.00 2.33 2.57 2.33
2 การบริหารและการจัดการ
4.80 4.40 4.40 5.00 4.20 3.20 3.20
3 การเงินและงบประมาณ
5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00
4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
5 การดําเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงานฯ 4.00 3.63 4.75 3.75 4.67 5.00 3.27
4.24 4.17 4.15 4.08 4.06 3.61 3.28
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบ
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ขอเสนอแนะในภาพรวม ระดับคณะ/วิทยาลัย
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยประจําหลักสูตรไมครบ 2 หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัยควรมีการกํากับติดตาม ควบคุม
มาตรฐานหลักสูตรใหผานการประเมินทุกหลักสูตร
2. ควรพั ฒ นาอาจารยใ หมีคุ ณวุฒิที่ สูง ขึ้ น รวมถึง การขอตํ าแหน ง ทางวิช าการ โดยหลั ก สูต ร
ควรจัดทําแผนพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
3. จํานวนนักศึกษารับเขาลดลง ควรทบทวนเรื่องการประชาสัมพันธ และแนะแนวการศึกษาเพื่อ
เพิ่มจํานวนนักศึกษาใหมากขึ้น
4. คณะควรกําหนดตัวชี้วัดแผนการจัดกิจ กรรมพัฒ นานักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสะทอน
ความสําเร็จที่แทจริงของแผนเพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงค
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
1. คณะควรหาวิธีการสงเสริม/สนับสนุนใหอาจารยทุกคนขอทุนวิจัยใหมากขึ้น
2. ควรนําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ เชน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย
3. คณะควรสงเสริม/กระตุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยไปจดสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ไปใชประโยชนตามระบบ
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
1. ควรมีการสํารวจความตองการในการบริการวิชาการในแตละพื้นที่ และกําหนดเปาหมายพื้นที่
ในการใหบริการวิชาการใชชัดเจน เพื่อการตอบสนองความตองการของชุมชน สังคมอยางแทจริง
2. ความสอดคลองระหวางประเด็นยุทธศาสตรกับวัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานของคณะไม
ชัดเจน
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ควรเพิ่มการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน การสอนใหมากขึ้น
2. ควรมีการสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนให
ชัดเจน
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
1. แผนปฏิ บั ติ ง าน ควรเขี ย นให มี ค วามเชื่ อ มโยง สอดคล อ งกั น ตั้ ง แต ยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ
เปาประสงค แผนปฏิบัติการประจําป วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.ควรมีการวิเคราะหขอมูลทางการเงินในดานความคุมคาของการบริหารหลักสูตร การดําเนินงาน
การผลิตบัณฑิตและการวิเคราะหคูแขงขันที่สงผลตอการบริหารหลักสูตร
3.ควรมีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงที่เปนผลมาจากปจจัยภายนอกและแสดงใหเห็นถึงการ
ดําเนินที่ทําใหความเสี่ยงลดลง
4. ควรมีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีเปนลายลักษณอักษร
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ขอเสนอแนะในภาพรวม ระดับสํานัก/สถาบัน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1. ควรมีการทบทวนการจัดทําแผนกลยุทธใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของหนวยงานและสะทอนถึง
พันธกิจของหนวยงานอยางชัดเจน
2. ควรมีการติดตามการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนเปนระยะ และรายงานผล
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
3. ควรมีมาตรการในการติดตามโครงการใหเปนไปตามแผนการบริหารงบประมาณ
4. จัดทําแผนกลยุทธ ควรระบุโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับการกําหนดวัตถุประสงค และมี
ความสอดคลองกับผลลัพธของโครงการ
5. กิจกรรมที่ดําเนินการไมสอดคลองกับวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จที่ตั้งไว ทําใหผลการ
ดําเนินกิจกรรมไมแสดงถึงความสําเร็จของการดําเนินงานที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค
องคประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ
1.ควรมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการตัดสินใจ
2.การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสํานักและ/หรือ คณะกรรมการสวนราชการ ควรนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงโดยผานการวิเคราะหขอมูลเพื่อจะไดเกิดประโยชนตอการบริหารของหนวยงาน
3.ในการพิจารณากลุมเปาหมายในการตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการควร
พิจารณาถึงผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน
4. ควรมีการกํากับติดตาม การนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูจากความรูและทักษะของผูมี
ประสบการณตรงที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
5. ควรมีก ารติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริห ารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในของหนวยงาน
6. ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่
เปนของสํานักอยางชัดเจน
7. ควรนําขอมูลของผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาใน
รอบปที่ผานมาทําการเปรียบเทียบเพื่อศึกษาแนวโนมของผลการดําเนินงานที่ผานมา
องคประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
1. ควรมีการพัฒนาระบบและกลไกทางการเงินใหเปนระบบที่ทันสมัย สะดวกตอการดําเนินงาน
ทางดานการเงิน
2. ควรมีการใชงบประมาณในโครงการใหเปนไปตามระเบียบราชการเพื่อใหเกิดการใชงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจําปไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคและพันธกิจของหนวยงาน
3. ควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินของหนวยงาน
4. ควรรายงานขอมูลการติดตามการใชเงินตามเปาหมายกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
นําขอมูลจากรายงานใชจายเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
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องคประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ควรสงเสริมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกผเู กี่ยวของทุกฝาย
องคประกอบที่ 5 การดําเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงานสนับสนุน
1. ควรมีระบบและกลไกในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางชัดเจน (บว.)
2. ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดตีพิมพและเผยแพรในระดับ
นานาชาติ เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของบัณฑิตวิทยาลัย (บว.)
3. ควรมีการพิจารณาถึงงานบริการวิชาการที่จะสงผลกระทบตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยในแง
ของการเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน ควบคูไปกับการสรางประโยชนและคุณคา
ใหกับหนวยงานที่จัดบริการให (สสร.)
4. ควรมีการวิจัยการดําเนินงานในประเด็นตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานครบถวนสมบูรณขึ้น (GE)
5. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําทําผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น (GE)
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