(ร่าง)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รายงาน ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักสูตร
ผลการประเมินในภาพรวมระดับคณะ ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2561 พบว่า มีคุณภาพระดับพอใช้
(คะแนนเฉลี่ย 3.38) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลการประเมินในปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 3.02) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบที่มีคุณภาพระดับดีมาก ได้แก่
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
องค์ประกอบที่มีคุณภาพระดับดี ได้แก่
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.00)
องค์ประกอบที่มีคุณภาพระดับพอใช้ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 3.16)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 3.02)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.00)
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยนาเข้า มีการดาเนินงานระดับต้องปรับปรุง กระบวนการ มีการดาเนินงานระดับดี
และผลลัพธ์ มีการดาเนินงานระดับ พอใช้ ซึ่งเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า มีคุณภาพระดับ
พอใช้ (ปี การศึกษา 2559 ปัจจัยนาเข้ามีการดาเนินงานต้องปรับปรุง กระบวนการมีการดาเนินงานระดับ
พอใช้ และผลลัพธ์ มีการดาเนินงานระดับดี)
เมื่อวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานระดับหลั กสูตร 6 หลักสูตร พบว่า ผ่านเกณฑ์การกากับมาตรฐาน
องค์ป ระกอบที่ 1 ทุ กหลั กสู ตร โดยมีคุณ ภาพในภาพรวมระดับ พอใช้ (คะแนนเฉลี่ ย 3.01) ซึ่งมี คะแนน
อยู่ในช่วง 2.60-3.43 โดยมีหลักสูตรที่คะแนนสูงกว่า 3.01 จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.43)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.24)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (คะแนนเฉลี่ย 3.08)
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติการประจาปี ควรมีความเชื่อมโยงและ
ถูกต้อง
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ไม่สะท้อนถึงความสาเร็จของเป้าประสงค์ที่ต้องการ
3. การเขีย นรายงาน ควรแสดงให้ เห็ นถึงกระบวนการทางานและผลลั พธ์ที่เกิดจากกระบวนการ
ทางานนั้น

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

จานวนตัวบ่งชี้

คะแนนประเมินเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

6
3
1
1
2
13

3.16
3.02
3.00
5.00
4.00
3.38

ระดับพอใช้
ระดับพอใช้
ระดับพอใช้
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้

วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดาเนินการก่อนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยกาหนดวันประเมิน
ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ.2561 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม พ.ศ.2561 พ.ศ. 2561 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้
และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กาหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการ
ตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ
1.2) การดาเนินการระหว่างตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายในระดั บ คณะประชุม ร่ว มกั บ
คณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารย์ประจา เพื่อแนะนาคณะกรรมการตรวจประเมิน แจ้งวัตถุประสงค์
การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการดาเนินงานของคณะ
(2) สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริห ารและผู้ มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ยที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น คณบดี ประธาน
บริหารหลักสูตร ผู้แทนอาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน และการดาเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน
1.3) การดาเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย

(1) เสนอผลการประเมิ น ด้ ว ยวาจา แก่ ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เปิดโอกาสให้คณะได้ชี้แจง ทาความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผู้ ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง
หลั งจากนั้ น คณะกรรมการผู้ ป ระเมิ น ท าการปรับ ปรุงแก้ ไข และจั ด ท าเอกสารเสนอผลการประเมิ น เป็ น
ลายลักษณ์อักษร เสนอไปยัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อดาเนินการ
ต่อไป
2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.1) ข้อ มูล ส่ ว นที่ เป็ น รายงานการประเมิ น ตนเองการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมู ล
ในเอกสารรายงานการประเมิน ตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมจากต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง
2.2) ข้อมูลส่ วนที่เป็ น ผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อ มู ล ที่ เป็ น ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกั บ ค าอธิ บ ายของคู่ มื อ
การประกันคุณภาพ (2) การนาเสนอผลต่อที่ประชุม คณะกรรมการ และ (3) การเสนอผลการประเมินด้วย
วาจาต่อที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ทั้งนีเ้ กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด

บทที่ 2
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้
2.1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
เป้า
หมาย

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
3.01
จัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจา ร้อยละ
คณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
20
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจา ร้อยละ
คณะที่ดารงตาแหน่งทาง
20
วิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษา ร้อยละ
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
20
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
5 ข้อ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา 6 ข้อ
ระดับปริญญาตรี

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
(คะแนน)

บรรลุ

3.01 คะแนน

ไม่บรรลุ

1.79 คะแนน

บรรลุ

2.14 คะแนน

ไม่บรรลุ

5.00 คะแนน

3 ข้อ (ข้อ 1,2 และ 6)

ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน

5 ข้อ (ข้อ 1-5)

ไม่บรรลุ

4.00 คะแนน

18.05
6
5
35
9
35

3.008
คะแนน

=
X100
X100

12.95-20
20

X100

=

14.29%

= 25.71 %

= -35.25 %

เฉลี่ยรวม
3.16 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรค์

6 ข้อ

60,000

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

246,000
33

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการ ร้อยละ
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
30

7.20
35

= 7,454.54 บาท/คน
X 100 =

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัย

บรรลุ

5.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

0.62 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.43 คะแนน

20.57%
เฉลี่ยรวม
3.02 คะแนน

เป้า
หมาย

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
5 ข้อ
วิชาการแก่สังคม

3 ข้อ (ข้อ 1-3)

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
3.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก 4 ข้อ
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

บรรลุ

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ 7 ข้อ
คณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่
สถาบันและอัตลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการ 6 ข้อ
ประกันคุณภาพหลักสูตร

5.00 คะแนน

3 ข้อ (ข้อ 1,3 และ 4)

ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

บรรลุ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

2.2 ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คะแนนประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้

I

P

O

6
3
1
1

2.98
0.62
-

3.50
5.00
3.00
5.00

3.01
3.43
-

2
13

2.39
ระดับต้อง
ปรับปรุง

4.00
4.00
ระดับดี

3.22
ระดับ
พอใช้

ผลการ
ประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย
3.16
3.02
3.00
5.00

ระดับพอใช้
ระดับพอใช้
ระดับพอใช้
ระดับดีมาก

4.00
3.38

ระดับดี
ระดับพอใช้

2.3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ควรเร่งผลักดันให้อาจารย์มีคุณวุฒิและตาแหน่งทาง 1. ทบทวนแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์
วิชาการ
2. หาแนวทางช่วยเหลือและกากับติดตาม
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1. ระบบสารสนเทศเพื่ อ การวิ จั ย มี ม ากทั บ ซ้ อ น 1. ควรวิเคราะห์การใช้งานระบบสารสนเทศเรื่องงานวิจัย
และขาดความเชื่อมโยง
ทั้ งเพื่ อ การบริห ารงานวิจั ย และเพื่ อสนั บ สนุ น งานวิจั ย
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนใช้ประโยชน์ได้ครบถ้วน และ
ตอบสนองการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้ได้
2. การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัย
2. ควรวิเคราะห์ปัญหาด้านงานวิจัยของคณะ เพื่อนาสู่การ
วางแผนและจัดโครงการพั ฒ นาอาจารย์ เพื่ อเป้ าหมาย
ลดสภ าพ ปั ญ ห าและเพิ่ มผลการด าเนิ น งาน เช่ น
เพิ่ ม จ านวนอาจารย์ ท าวิ จั ย เพิ่ ม งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น
สนั บ สนุ น จากแหล่ ง ทุ น ภายนอกสถาบั น เพิ่ ม จ านวน
บทความวิ จั ย ที่ เผยแพร่ ในวารสารที่ ได้ รั บ การยอมรั บ
ในระดับนานาชาติ เป็นต้น
3. จานวนอาจารย์ทาวิจัยน้อย (มีจานวน 6 คน จาก 3. คณะควรกาหนดหัวหน้าแผนบูรณาการตามเป้าหมาย
33 คน หรือร้อยละ 18.18)
และคลั ส เตอร์ที่ กาหนดเพื่ อให้ อาจารย์ ทุก ท่ านได้เสนอ
โครงการวิจัยสอดคล้ องกับ สาขาวิช า และมี โอกาสการ
ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
4. แม้มีจานวนบทความวิจัยจานวนมาก (22 ชื่อเรื่อง 4. ยกระดั บ แหล่ งเผยแพร่สู่ ว ารสารที่ ได้ รับ การยอมรับ
แต่ไม่มีการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ)
ในระดับนานาชาติทั้งรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีระบบ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
คณะควรดาเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดย
(1) กาหนดกลุ่มเป้าหมาย (2) ศึกษาตามความต้องการ
ของกลุ่ ม เป้ า หมาย (3) ท าแผนที่ ร ะบุ ตั ว ชี้ วั ด ตาม
ความส าเร็ จ ของแผน (4) ทุ ก โครงการมี ตั ว ชี้ วั ด ตาม
ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน และมี แ ผนการใช้
ประโยชน์ (5) ติ ด ตามและประเมิ น ความส าเร็ จ ของ
ตัว บ่ งชี้ ข องแผนงานและโครงการ (6) กาหนดวิ ธีห รื อ
แนวทางการปรับปรุงแผนอย่างเป็นรูปธรรม

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ คณ ะควรด าเนิ น งานด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
ตามจุดเน้นของสถาบัน
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและจุดเน้นของสถาบัน
หรือ จุด เน้ น ของคณะ ภายใต้ บ ทบาทความร่ว มมื อ ของ
ทุ ก ส่ ว น (ผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษา)
ทั้ ง นี้ เพื่ อ อนุ รัก ษ์ สื บ สานและพั ฒ นาศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และบู ร ณาการกั บ พั น ธกิ จ อื่ น
(บริหาร ผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการ)

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1. แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปีไม่สอดคล้องกัน
ไม่มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
2. ควรนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไปใช้
ในการหาสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์
ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการ
แข่งขัน
3. จั ด ท าเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งและใช้ ในการ
ประเมินความเสี่ยง
4. จั ด ท าแผ น KM และค้ น ห าแน วป ฏิ บั ติ ที่ ดี จาก
กระบวนการจัดการความรู้
5. แผนบริหารบุคลากร ควรครอบคลุมตั้งแต่การรับเข้า
ธารงไว้ พัฒนา และการเกษียณ

