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หนังสือรับรองการประเมินผลและตัดสินผล
โดยคณะผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555
หนังสือรับรองการประเมินผลและการตัดสินผล
โดยคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555
คณะศิลปศาสตร์
เมื่อวันที่ 12 – 13 เดือนมิถุนายน 2556
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดั บ คณะวิ ช า/หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2555 ประจํ า คณะศิ ล ปศาสตร์ ได้ ต รวจสอบข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินผลการประเมิน มีการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง หลักฐานอ้างอิงต่างๆ มีการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประจําคณะ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในฉบับนี้ทุกประการ
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บทที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
1. บทนํา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ เป็ น หนึ่ ง ในเก้ า ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ซึ่งพัฒนาการมาจากวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ต่อมาเปลี่ยนเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และได้รับการ
สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีพื้นที่การจัดการศึกษา
4 แห่ง คือ ศูนย์หันตราและศูนย์วาสุกรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์นนทบุรีในจังหวัดนนทบุรี และศูนย์
สุพรรณบุรีในจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งโครงสร้างการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาเป็น 6 คณะ จัดอยู่ในกลุ่ม
สถาบันเฉพาะทาง เน้นระดับปริญญาตรี (ค2)
คณะศิ ล ปศาสตร์ จั ด อยู่ใ นกลุ่ มสาขาวิช ามนุ ษยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ ซึ่ง แบ่ งเป็ น 3 สาขาวิช า คื อ
สาขาวิชาภาษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดการเรียน
การสอนทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ โดยศูนย์กลางการบริหารงานอยู่ที่ศูนย์หันตรา รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทุกคณะและ
ทุ ก ศู น ย์ เปิ ด สอนหลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต (ศศ.บ.) จํ า นวน 2 หลั ก สู ต ร คื อ หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม หลักสูตร 4 ปี
2.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะศิลปศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่
12 – 13 มิถุนายน 2556 โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ ของ สกอ. ทั้งหมด 21
ตัวบ่งชี้ ได้ 4.11 คะแนน อยู่ในระดับดี โดยสรุปได้ดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ได้ผลการประเมินระดับดี
มาก มี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 และ 3 และผลการประเมินใน ระดับดี มี 7 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 2, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ไม่มีผลการประเมินระดับพอใช้ และระดับต้องปรับปรุง
2. คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต และ มาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ใน ระดับดีมาก มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 2 มาตรฐานย่อย ได้แก่มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษาอยู่ใน ระดับดี
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3. คะแนนเฉลี่ยตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ พบว่า ด้านที่ได้ผลการประเมินในระดับ ดีมาก มี 1 ด้าน
คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สําหรับด้านกระบวนการภายใน ได้ผลการประเมินในระดับ ดี และด้าน
บุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม และ ด้านการเงิน อยู่ในระดับ พอใช้
4. คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ด้านที่ได้ผลการประเมินในระดับ ดี คือ ด้านการเงิน และด้านการบริหาร
จัดการ สําหรับด้านวิชาการ อยู่ในระดับพอใช้ และด้านกายภาพ ซึ่งเป็นภาพรวมของการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใน
มหาวิทยาลัย โดยคณะศิลปศาสตร์ไม่ได้รับผิดชอบดําเนินการในด้านนี้ คณะกรรมการจึงไม่ได้ทําการประเมิน
คุณภาพ และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ด้านที่ได้ผลการประเมินใน
ระดับ ดีมาก คือ ด้านการผลิตบัณฑิต สําหรับด้านการวิจัย และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับ ดี
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 11 ตัวบ่งชี้ (9 ตัวบ่งชี้) ได้ 3.40
คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 18 ตัวบ่งชี้ (16 ตัวบ่งชี้)
ได้ 3.75 คะแนน อยู่ในระดับดี และ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ
สมศ. รวมกัน จํานวน 32 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 ไม่นํามาคํานวณ) ได้ 3.83 คะแนน
อยู่ในระดับดี
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3. จุดแข็ง
1. การจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของคณะ เพราะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
4. แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. กระตุ้นให้บุคลากรของคณะดําเนินงานให้ครบตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะด้านการวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และนําผลไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
5. จุดทีค่ วรพัฒนา
1. บุ ค ลากรยั ง ไม่ เ ข้ า ใจเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ภายใน และภายนอก จึ ง ทํ า ให้ ผ ลการ
ดําเนินงานไม่สามารถตอบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภายนอกได้
6. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ รื่ อ งเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ภายในและภายนอก กั บ
หน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานที่ตอบเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกได้ครบถ้วน
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บทที่ 2
รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 มีรายนาม
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ประวิชพราหมณ์
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ พฤกษ์ประมูล
กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์
พวงยาณี
กรรมการและเลขานุการ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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บทที่ 3
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เกิดจากการรวมตัวของคณะวิชาศึกษาทั่วไป
และคณะวิชาศิลปศาสตร์เดิมจาก 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา วิทยา
เขตพระนครศรี อ ยุ ธ ยา วาสุ ก รี และวิ ท ยาเขตสุ พ รรณบุ รี ในสั ง กั ด สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล ภายหลั ง เมื่ อ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกาศใช้ ในปี พ.ศ. 2548 วิทยาเขตทั้ง 4 แห่งดังกล่าวได้รับการ
สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาเป็น
6 คณะ คณะศิ ล ปศาสตร์ เ มื่ อ แรกก่ อ ตั้ ง ได้ ชื่ อ ว่ า คณะศิ ล ปศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ มี ศู น ย์ ก ลางการบริ ห ารงาน
ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ศู น ย์ ว าสุ ก รี ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 19 ถนนอู่ ท อง ตํ า บลท่ า วาสุ ก รี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น คณะศิลปศาสตร์ เมื่อ วันที่ 15 กันยายน
2550 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม135 ตอนที่ 54 ก หน้า 14 วันที่ 14
กันยายน 2550
และได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงาน มา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์หันตรา ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ 3 ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะศิลปศาสตร์ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลิตบัณฑิตในสังกัดคณะ
โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน 4 ศูนย์พื้นที่ ดังนี้
ศูนย์หนั ตรา (สํานักงานคณบดี) ตั้งอยู่ที่ ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์วาสุกรี ตั้งอยู่ที่ ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์นนทบุรี ตั้งอยู่ที่ ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์สุพรรณบุรี ตั้งอยูท่ ี่ ตําบลย่านยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
# ปณิธาน
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
# วิสัยทัศน์
เป็นผู้นําการผลิตบัณฑิตสายศิลปศาสตร์ควบคู่จรรยาบรรณวิชาชีพสู่ตลาดแรงงานสากล
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# พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสายศิลปศาสตร์ที่มีจริยธรรมและคุณภาพสู่สากล
2. จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทุกคณะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีจริยธรรมและ
คุณภาพสู่สากล
3. สร้างผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาวิชาการ พัฒนาชุมชนและสังคม
4. บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น
5. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
6. พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
# วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการ ชุมชนและสังคม
3. เพื่อให้ความรู้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคม
4. เพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน และตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเข้าใจในความ
หลากหลายของวัฒนธรรม
# บัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
บุคลิกภาพดี วิชาการเด่น เน้นความเป็นสากล
# อัตลักษณ์คณะศิลปศาสตร์ กําหนดตามมหาวิทยาลัย
บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน
# เอกลักษณ์คณะศิลปศาสตร์ กําหนดตามมหาวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี
# ค่านิยมองค์กร
ตรงเวลา รู้หน้าที่ มีน้ําใจ
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บทที่ 4
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา
4.1 การวางแผนการประเมิน
1. การเตรียมการและการวางแผนการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) และรายงานข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ตามผลการดําเนินงานใน
รอบปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556
2. การดําเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2556 ซึ่งมีรายละเอียดกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ดังนี้
กําหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 ระดับคณะวิชา
ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนาคม 2556
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หนั ตรา
********************************************
วันที่ 12 มิถุนายน 2556
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-09.30 น.
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมกําหนดแนวทางการตรวจประเมินฯ
09.30-10.00 น.
คณบดีรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
10.00-11.00 น.
สัมภาษณ์นโยบาย วิสัยทัศน์ การบริหารงานและการจัดการศึกษาของผูบ้ ริหารคณะ ได้แก่
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
11.00-12.00 น.
สัมภาษณ์ผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครอง ผูใ้ ช้บัณฑิต ศิษย์เก่า องค์การนักศึกษา และ
นักศึกษา
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.30 น.
ศึกษาเอกสารการประเมิน
15.30-16.00 น.
คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินประจําวัน
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วันที่ 13 มิถนุ ายน 2556
09.00-12.00 น.
ศึกษาเอกสารการประเมิน
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.
ศึกษาเอกสารการประเมิน (ต่อ) และประชุมสรุปผลการประเมิน
15.00-16.00 น.
นําเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อคณะผูบ้ ริหาร และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมตอบข้อซักถาม
โดยคณะกรรมการมีการแบ่งการตรวจประเมินรายตัวบ่งชี้ ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ประวิชพราหมณ์
ดําเนินการตรวจประเมิน องค์ประกอบที่ 1, 7, 9 และ สมศ.ที่ 13, 16, 17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ พฤกษ์ประมูล
ดําเนินการตรวจประเมิน องค์ประกอบที่ 2 สมศ. ที่ 1, 12, 14 และ ก.พ.ร. 4.1.3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี
ดําเนินการตรวจประเมิน องค์ประกอบที่ 4, 5, 10, 12 และ สมศ. 5,6,7,8, 9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ พวงยาณี
ดําเนินการตรวจประเมิน องค์ประกอบที่ 3, 6, 8 และ สมศ. ที่ 18
3. การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกท่านได้ร่วมกัน จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ ตามรายตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบคุณภาพที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในแต่ละท่านจดบันทึกข้อมูลภาคสนามขณะทําการตรวจเยี่ยม / บันทึกจากการสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องและตรวจสอบเอกสาร ภายหลังจากการตรวจเยี่ยม จึงนําข้อมูลมารวมกันเพื่อประมวลในภาพรวม โดย
เลขานุการฯ เป็นผู้จัดทําร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และประธานได้กําหนดให้มี
การแจ้งร่างรายงานผลการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพทุกท่าน พิจารณารายละเอียดความถูกต้อง
เพื่อสรุปเป็นรายงานการประเมินฯ ฉบับสมบูรณ์ และส่งมอบให้กับคณะศิลปศาสตร์ต่อไป
4.2 วิธกี ารตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
คณะกรรมการประเมิน คุ ณภาพการศึ กษาภายใน ได้ ตรวจสอบความถูกต้ องและความน่ าเชื่ อถือ จาก
เอกสาร/หลักฐานที่ปรากฏของแต่ละรายตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพ และได้ให้ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
ชี้แจงที่มาของข้อมูล ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เอกสาร/หลักฐานยังไม่ชัดเจนและขอดูเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม
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บทที่ 5
ผลการประเมิน
5.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ ามเกณฑ์การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 21 ตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา 2555 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี คะแนน 4.11 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตารางที่ ป 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ ามองค์ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุ่ม ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
5 กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผลการดําเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

7 ข้อ

8 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

5 ข้อ เกณฑ์
เฉพาะ 1 ข้อ

5 ข้อ เกณฑ์เฉพาะ 1 ข้อ

5.00

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)

5x100
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ร้อยละ 6

ร้อยละ 6.85

1.29

ร้อยละ 20.55

1.71

73
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ร้อยละ 25

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

6 ข้อ

15 x 100
73

6 ข้อ

4.00
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ผลการดําเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

ใช้ผลรายงานของ
มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

6 ข้อ

NA

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

7 ข้อ

7 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ ที่ 3.1

7 ข้อ

7 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ ที่ 3.2

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

7 ข้อ

7 ข้อ

4.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

836,500
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

11,950 บาท/
คน

25,000 บาท/คน
70

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)

2.39

ตัวบ่งชี้ ที่ 5.1

5 ข้อ

3 ข้อ

3.00

ตัวบ่งชี้ ที่ 5.2

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ ที่ 6.1

5 ข้อ

4 ข้อ

4.00

ตัวบ่งชี้ ที่ 7.1

6 ข้อ

6 ข้อ

4.00

ตัวบ่งชี้ ที่ 7.2

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ ที่ 7.3

5 ข้อ

NA

ตัวบ่งชี้ ที่ 7.4

6 ข้อ

5 ข้อ

4.00

ตัวบ่งชี้ ที่ 8.1

7 ข้อ

6 ข้อ

4.00

ใช้ผลรายงานของ
มหาวิทยาลัย
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ผลการดําเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ ที่ 9.1
รวม ตัวบ่งชี้ สกอ

8 ข้อ

8 ข้อ

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)

4.00
4.11

1

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุ
เป็นคะแนน หรือระบุเป็นจํานวนหรือระบุเป็นข้อ
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ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุ่ม ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
5 กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
องค์ประกอบ
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
1.50
2.39

P
5.00
4.75
5.00
4.50
4.00
4.00
4.33
4.00
4.00

O
5.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

หมายเหตุ

รวม
5.00
3.86
5.00
3.80
4.00
4.00
4.33
4.00
4.00

1.80

4.47

5.00

4.11

ต้อง
ปรับปรุง

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15
มาคํานวณ

ดี
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ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุ่ม ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
5 กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
มาตรฐาน
อุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

P

O

หมายเหตุ

รวม

1.80

5.00
4.17 #DIV/0!
4.56 #DIV/0!

5.00
4.17
3.87

ดีมาก
ดี
ดี

1.80

5.00 #DIV/0!
4.47 5.00

5.00
4.11

ดีมาก
ดี

ต้อง
ปรับปรุง

ดี

ดีมาก

ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15
มาคํานวณ

ดี
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ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุ่ม ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
5 กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานอุดมศึกษา
1. ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวนการ
ภายใน
3. ด้านการเงิน
4. ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

I

หมายเหตุ

P

O

รวม

4.67

5.00

4.71

ดีมาก

4.25

#DIV/0!

4.25

ดี
พอใช้
พอใช้
ดี

2.39
1.50

4.00
5.00

#DIV/0!

3.20
3.25

1.80

4.47

5.00

4.11

ต้อง
ปรับปรุง

ดี

ดีมาก

ดี

ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15
มาคํานวณ
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ตาราง ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุ่ม ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
5 กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
รวม
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
1.50 4.67 #DIV/0! 3.40
(3) ด้านการเงิน
4.00
4.00
(4) ด้านการบริหารจัดการ
4.40 #DIV/0! 4.40
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
1.50 4.44
3.91
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
5.00 5.00 5.00
(2) ด้านการวิจัย
2.39 4.50 #DIV/0! 3.80
(3) ด้านการให้บริการทาง
4.00 #DIV/0! 4.00
วิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการทํานุบํารุง
4.00 #DIV/0! 4.00
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
2.39 4.50 5.00 4.34
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
1.80 4.47 5.00 4.11
องค์ประกอบ
ต้อง
ผลการประเมิน
ดี ดีมาก
ดี
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

ผลการประเมิน

พอใช้
ดี
ดี
ดี

หมายเหตุ

ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ปรับปรุง
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5.2 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. จํานวน 18 ตัวบ่งชี้ (16 ตัวบ่งชี)้ ในปีการศึกษา 2555 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน 3.75 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตารางที่ ป 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ ามองค์ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุ่ม ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
5 กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผลการดําเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1

ร้อยละ 85

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2

ค่าเฉลี่ย 4.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5

ร้อยละ 3

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6

ร้อยละ 2

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7

ร้อยละ 1

110 x 100
145
126.08
33
3.75 x 100
73
4 x 100
73
1 x 100
73

ผลลัพธ์
(%หรือ
สัดส่วน)

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

ร้อยละ 75.86

3.79

ค่าเฉลี่ย 3.82

3.82

ร้อยละ 5.14

2.57

ร้อยละ 5.479

1.37

ร้อยละ 1.37

0.69

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
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ผลการดําเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8

ร้อยละ 70

ร้อยละ 20

3.33

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10

4 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13

ค่าเฉลี่ย 4.00

ค่าเฉลี่ย 4.00

4.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14

ค่าเฉลี่ย 2.50

142
73

ค่าเฉลี่ย 1.95

1.63
นําคะแนนทีไ่ ด้จาก 23 ตัว
บ่งชี้ของ สกอ. มาเฉลี่ย
และบันทึกไว้

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15

ค่าเฉลี่ย 4.50

ค่าเฉลี่ย 4.50

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.1

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2

ค่าเฉลี่ย 3.50

ค่าเฉลี่ย 3.82

3.82

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17

5 ข้อ

5 ข้อ

5

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.1

4 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.2

4 ข้อ

5 ข้อ

5.00

รวม ตัวบ่งชี้ สมศ.

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)

3.75

1

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุ
เป็นคะแนน หรือระบุเป็นจํานวนหรือระบุเป็นข้อ
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5.3 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ ามเกณฑ์การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. รวมกัน จํานวน 32 ตัวบ่งชี้
(ตัวบ่งชี้ที่ 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 ไม่นํามาคํานวณ) ในปีการศึกษา 2555 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
คะแนน 3.80 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตารางที่ ป 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ ามองค์ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุ่ม ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
5 กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผลการดําเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

7 ข้อ

8 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.1

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2

ค่าเฉลี่ย 3.50

ค่าเฉลี่ย 3.82

3.82

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17

5 ข้อ

5 ข้อ

5

5 ข้อ เกณฑ์
เฉพาะ 1 ข้อ

5 ข้อ เกณฑ์เฉพาะ 1 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)

5x100
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ร้อยละ 6

ร้อยละ 6.85

1.29

ร้อยละ 20.55

1.71

73
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ร้อยละ 25

15 x 100
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ผลการดําเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)

73
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

6 ข้อ

6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

6 ข้อ

NA

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

7 ข้อ

7 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1

ร้อยละ 85

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2

ค่าเฉลี่ย 4.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14

ค่าเฉลี่ย 2.50

110 x 100
145
126.08
33
142
73

4.00
ใช้ผลรายงานของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 75.86

3.79

ค่าเฉลี่ย 3.82

3.82

ค่าเฉลี่ย 1.95

1.63

ตัวบ่งชี้ ที่ 3.1

7 ข้อ

7 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ ที่ 3.2

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

7 ข้อ

7 ข้อ

4.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

836,500
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

25,000 บาท/คน
70

11,950 บาท/
คน

2.39
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ผลการดําเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5

ร้อยละ 3

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6

ร้อยละ 2

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7

ร้อยละ 1

3.75 x 100
73
4 x 100
73
1 x 100
73

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

ร้อยละ 5.14

2.57

ร้อยละ 5.479

1.37

ร้อยละ 1.37

0.69

ตัวบ่งชี้ ที่ 5.1

5 ข้อ

3 ข้อ

3.00

ตัวบ่งชี้ ที่ 5.2

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8

ร้อยละ 70

ร้อยละ 20

3.33

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.1

4 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.2

4 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ ที่ 6.1

5 ข้อ

4 ข้อ

4.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10

4 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ ที่ 7.1

6 ข้อ

6 ข้อ

4.00

ตัวบ่งชี้ ที่ 7.2

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ ที่ 7.3

5 ข้อ

NA

ตัวบ่งชี้ ที่ 7.4

6 ข้อ

5 ข้อ

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)

ใช้ผลรายงานของ
มหาวิทยาลัย

4.00
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ผลการดําเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

ค่าเฉลี่ย 4.00

ค่าเฉลี่ย 4.00

4.00

ตัวบ่งชี้ ที่ 8.1

7 ข้อ

6 ข้อ

4.00

ตัวบ่งชี้ ที่ 9.1

8 ข้อ

8 ข้อ

4.00

ค่าเฉลี่ย 4.50

ค่าเฉลี่ย 4.50

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15
รวม ตัวบ่งชี้ สกอ +
สมศ.

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)

นําคะแนนทีไ่ ด้จาก 23 ตัว
บ่งชี้ของ สกอ. มาเฉลี่ย
และบันทึกไว้

3.83

1

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุ
เป็นคะแนน หรือระบุเป็นจํานวนหรือระบุเป็นข้อ
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ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุ่ม ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
5 กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
องค์ประกอบ
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
1.50
2.39

P
5.00
4.75
5.00
4.50
4.00
4.00
4.33
4.00
4.00

O
3.56
1.54
4.17
5.00
4.00

หมายเหตุ

รวม
5.00
3.62
5.00
2.67
4.08
4.67
4.25
4.00
4.00

1.80

4.47

3.43

3.83

ต้อง
ปรับปรุง

ดี

พอใช้

ดี

ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 15 มาคํานวณ

ดี
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ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุ่ม ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
5 กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
มาตรฐาน
อุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

หมายเหตุ

P

O

รวม

1.80

4.17
4.56

4.20
4.00
3.99

4.20
4.14
3.90

ดี
ดี
ดี

1.80

5.00
4.47

1.54
3.43

2.93
3.83

พอใช้
ดี

ดี

พอใช้

ดี

ต้อง
ปรับปรุง

ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15
มาคํานวณ
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ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุ่ม ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
5 กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานอุดมศึกษา
1. ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวนการ
ภายใน
3. ด้านการเงิน
4. ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

4.67

4.19

4.45

4.25

4.67

4.36

2.39
1.50

4.00
5.00

1.57

3.20
2.41

1.80

4.47

3.43

3.83

ต้อง
ปรับปรุง

ดี

พอใช้

ดี

หมายเหตุ
ดี
ดี

ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15
มาคํานวณ

พอใช้
ต้องปรับปรุง
ดี
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ตาราง ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุ่ม ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
5 กลุ่ม ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
รวม
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
(5) ด้านกายภาพ
(6) ด้านวิชาการ
1.50 4.67 1.63
3.11
(7) ด้านการเงิน
4.00
4.00
(8) ด้านการบริหารจัดการ
4.40 4.00
4.33
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
1.50 4.44 2.82
3.74
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(5) ด้านการผลิตบัณฑิต
5.00 4.20
4.60
(6) ด้านการวิจัย
2.39 4.50 1.54
2.67
(7) ด้านการให้บริการทาง
4.00 4.17
4.08
วิชาการแก่สังคม
(8) ด้านการทํานุบํารุง
4.00 5.00
4.67
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
2.39 4.50 3.56
3.89
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
1.80 4.47 3.43
3.83
องค์ประกอบ
ต้อง
ผลการประเมิน
ดี
พอใช้
ดี
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

ผลการประเมิน

พอใช้
ดี
ดี
ดี

หมายเหตุ

ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

ดีมาก
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

ปรับปรุง
28

5.4 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมสถานศึกษา 3 ดี
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 สําหรับตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์มหาวิทยาลัยและ
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมสถานศึกษา 3 ดี ผลการประเมินตนเองสรุปดังนี้
ตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์มหาวิทยาลัย 3 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเองระดับดี คะแนน 4.33
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมสถานศึกษา 3 ดี 2 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเองระดับดีมาก คะแนน 5.00
สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

ตัวบ่งชี้ มทรส. ที่ 10.1
(อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย)

3 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ มทรส. ที่ 10.2
(อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย)

3 ข้อ

4 ข้อ

4.00

ตัวบ่งชี้ มทรส. ที่ 10.3
(อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย)

3 ข้อ

4 ข้อ

4.00

รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย

4.33

ตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. ที่ 4.1.3

ระดับ 3 (ร้อยละ
60)

ระดับ 3 (ร้อยละ 70.90)

3.00

ตัวบ่งชี้ มทรส. ที่ 12.1
(สถานศึกษา 3D)

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ มทรส. ที่ 12.2
(สถานศึกษา 3D)

4 ข้อ

5 ข้อ

5.00

รวมตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)

5.00

1

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุ
เป็นคะแนน หรือระบุเป็นจํานวนหรือระบุเป็นข้อ
29

2.2 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. มีการทําความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในทุก
สาขาวิชาที่เปิดสอนและสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน
2. มีงบประมาณ ทรัพยากรบุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศในกลุม่ อาเซียน เพื่อเตรียมตัวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
เพื่อสร้างความเข็มแข็งเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการที่จะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในระดับ ผศ.และ รศ.ของคณะศิลปศาสตร์ เมื่อเทียบจํานวนบุคลากรในคณะฯ
มีจํานวนน้อย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. สนับสนุนให้บคุ ลากรในคณะฯทําผลงานวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยอาจสนับสนุนให้
บุคลากรเข้ารับการอบรม หรือให้รางวัลสําหรับผู้ที่ได้รับผลงานทางวิชาการ
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ครบถ้วน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่ายังไม่ครบทุก
สาขาวิชา
2. กระบวนการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและการนําผลการ
ประเมินไปใช้ยงั ไม่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าให้ครบทุก
สาขาวิชา
2. ควรพัฒนากระบวนการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและการ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนในปีถดั ไปให้ชดั เจนยิ่งขึ้น

วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงั คม
จุดแข็ง
1. คณะศิลปศาสตร์มสี าขาวิชาชีพที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้อาจารย์ในคณะทีป่ ฏิบัติงานตามภารกิจหลักของคณะให้ครบถ้วนโดยมุ่งเน้น
ชุมชนและสังคมเป็นที่ตั้ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรกําหนดแนวทางการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ

วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-

36

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-

37

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. งานวิจัยด้านประกันคุณภาพหรือแนวปฏิบัติทดี่ ดี ้านการประกันคุณภาพ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทํางานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ หรือแนวปฏิบัติทดี่ ีในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. กระบวนการเรียนการสอนที่ใช้หลักการ WIL ยังไม่มีความหลากหลาย ใช้สหกิจศึกษาอย่างเดียว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ WIL มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสาขาวิชาให้หลากหลาย
มากขึ้น
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 11 ตัวชีว้ ัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จุดแข็ง
1. คณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง เป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาด้านการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. นําวิธีสอนเสริมหรือเปิดอบรมความรู้ด้านภาษาหรือจูงใจ เช่น ให้รางวัลนักศึกษาที่ได้คะแนนความสามารถ/
ความรู้ทางด้านภาษาสูง
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 12 สถานศึกษา 3 D (3 ดี)
จุดแข็ง
1. มีกิจกรรมเพือ่ ก่อให้เกิดสถานศึกษา 3D ครบถ้วน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมยังไม่มาก
2. นโยบายสถานศึกษา 3 ดี ควรกําหนดอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. รณรงค์ให้นักศึกษาเข้ามามีสว่ นร่วมให้มากขึ้น
2. กิจกรรมควรเกิดขึ้นจากความต้องการของนักศึกษา
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
จุดแข็ง
1. คณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถทําให้ผลการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
ต่อเอกลักษณ์ทางมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามบริบทของคณะ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมมากยิ่งขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1. แนวปฏิบัติที่ดใี นการจัดทําโครงการประเภทจิตอาสา ตามเกณฑ์การพิจารณาของเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง

42

ภาคผนวก
# คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 444/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ระดับคณะ
วิชา/หน่วยงานเทียบเท่า
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