12 พฤษภาคม 2561

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอานาจเจริญ

ปีการศึกษา 2562
(ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2562 - มิถุนายน 2563)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

โดย
คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอานาจเจริญ

วันที่ตรวจประเมิน 6 สิงหาคม 2563
รายชื่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก มีใจซื่อ
2. อาจารย์อรอนงค์ อิงชานิ
3. นางภาวิณี สมรรถไท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลสภาพทั่วไปของหน่วยงาน
ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอานาจเจริญ ที่ตั้ง 125 หมู่ 3 ตาบลไก่คา
อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ 37000
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอานาจเจริญในปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ภายใต้การบริหารงานของอดีตอธิการบดี รังสรรค์ แสงสุข ที่ได้มองเห็นความสาคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่เน้น การพัฒนาคนเป็นสาคัญ จึงได้มี
ความคิดในการที่จะนาโอกาสทางด้านการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบท และเพื่อเป็นการสร้างความเสมอภาค และเท่า
เทียมทางการศึกษา ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลในส่วนภูมิภาค จึงได้จัดทา โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
รามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี อีกทั้งเพื่อสอดคล้องกับพระราช
ปณิธานและพระราชจริยวัตรของพระองค์ที่ทรงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า
5 มีนาคม ปี พ.ศ 2538 จังหวัดอานาจเจริญ จัดประชุม กรอ.จังหวัด โดยมี นายชาติสง่า โมฬีชาติ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (ในขณะนั้น) นายสุทัศน์ เงินหมื่น นพ.ชัยพร ทองประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รศ.รังสรรค์ แสง
สุข อธิการบดี เข้าร่วมประชุม และได้เสนอความคิดในการจัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอานาจเจริญ
ในปีการศึกษา 2539 สาหรับงบประมาณจะใช้จากงบบริจาคงบสมทบของ ส.ส. อีกส่วนหนึ่งขอความร่วมมือจากสภา
จังหวัด นอกจากนั้นจะเป็นงบเสริมจากมหาวิทยาลัย 28 มีนาคม ปี พ.ศ 2538 จังหวัดมีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอานาจเจริญ ขึ้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริญ
ศูนย์ที่สอง (ดงสีบู) 4 เมษายน ปี พ.ศ 2538 จังหวัดมีโครงการฯ ไปยังมหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อพิจารณา31
กรกฎาคม ปี พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยรามคาแหง ตอบขอบคุณทางจังหวัดอานาจเจริญที่ให้การสนับสนุน และเพื่อให้
การเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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ในปีการศึกษา 2562 มีรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดอานาจเจริญ คือ รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์
ทวีเศรษฐ (1 กรกฏาคม 2562- 3 มีนาคม 2563) และรองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย (4 มีนาคม 2563-ปัจจุบัน)
หัวหน้าสานักงานสาขาวิทยบริการ จังหวัดอานาจเจริญ คือ นายวาสนา ทองแลง มีบุคลากร 19 คน ได้รับ
งบประมาณประจา พ.ศ. 2563 จานวน 6,916,720 บาท
ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี จานวน 4 สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ในปีการศึกษา 2562
มีนักศึกษาใหม่จานวน 356 คน และมีนักศึกษาที่มีสถานภาพทั้งสิ้น 1,070 คน
ระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่มีสถานภาพ
จานวน 43 คน

วิธีประเมิน
การรายงานผลและการประเมิน
1. การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจประเมิน
1.1 ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพ
1.2 ศึกษารายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานอ้างอิงของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอานาจเจริญ
ด้วยระบบ RU Drive
1.3 จัดทากาหนดการตรวจประเมินส่งสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอานาจเจริญ
2. การดาเนินการระหว่างตรวจประเมิน
2.1 เปิดประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอานาจเจริญ
ผ่านระบบ Microsoft Teams
2.2 สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากร ผ่านระบบ Microsoft Teams
2.3 คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประเมิน
2.4 เสนอผลการตรวจประเมินแก่ผู้บริหารและบุคลากร ผ่านระบบ Microsoft Teams
3. การดาเนินการหลังตรวจประเมิน
3.1 คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร “สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน”
3.2 เสนอผลการประเมินให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอ้างอิง
2. สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอานาจเจริญ ผ่านระบบ
Microsoft Teams
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การแปลความหมายคะแนนการประเมิน
ช่วงคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ผลการประเมิน
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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บทสรุปผู้บริหาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอานาจเจริญ ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 และองค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.94 ทั้งนี้ผลการประเมินโดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.96

จุดเด่น
1.ผู้บริหารและบุคลากรของสาขา มีการวางแผนและการติดตามการปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19 ทาให้การดาเนินงานของสาขาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรเห็นถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยนาข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงการดาเนินงานของสาขาฯ อย่างเป็นรูปธรรม

จุดที่ควรพัฒนา
ควรวางแผนการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น เพิ่มช่องทางออนไลน์
เนื้อหาออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การร่วมมือกับนักศึกษา/ศิษย์เก่า เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอานาจเจริญ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.4 และ สกอ. 1.5)
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต การเข้าสู่อาชีพ และให้ความรูด้ ้านการประกันคุณภาพ การศึกษาแก่
นักศึกษา
มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ นอกเวลาแก่นักศึกษา
มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนีอ้ ย่างน้อย 1
กิจกรรม
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-4 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
นาผลการประเมินจากข้อ 5 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ให้ข้อมูลและความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ดาเนินการได้

7 ข้อ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ

ผลการ
ประเมิน









5 คะแนน
5.00

(ระดับดีมาก)

จุดเด่น
มีการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
รามคาแหงอย่างครบถ้วน
จุดที่ควรพัฒนา
ควรเพิ่มรูปแบบการให้บริการนักศึกษารวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในลักษณะออนไลน์ เพื่อ
สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ไม่ประเมิน)
5

องค์ประกอบที่ 3 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.4.1)
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
1. กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยอานาจเจริญกิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ดาเนินการได้

6 ข้อ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ

ผลการประเมิน








5 คะแนน
5.00

(ระดับดีมาก)

จุดเด่น
สาขาฯ มีการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และได้สอดแทรกภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจกันสู่ RU คือ ความรู้เกี่ยวกับพิธีสู่ขวัญข้าว
จุดที่ควรพัฒนา
ควรเข้าร่วมกิจกรรมตามวิถีชีวิตของชุมชุนอย่างต่อเนื่อง และนาเรื่องราว ความรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับความรู้อย่าง
ทั่วถึง
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 แผนการดาเนินงาน (สกอ. 5.1.1)
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
2. พัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีตามกรอบเวลา รวมทั้งวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
3. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี และแผนกลยุทธ์ มีการกาหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
4. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี และแผนกลยุทธ์ครบตามพันธกิจ
5. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา
6. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล ต่อผู้บริหารและ
มหาวิทยาลัย
7. มีการนาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานหรือมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
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ผลการประเมิน









ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (สกอ. 5.1.2) (ไม่ประเมิน)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 การบริหารความเสี่ยง (สกอ. 5.1.3)
ผลการประเมิน
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสีย่ ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รบั ผิดชอบพันธกิจ
หลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ ทีส่ ่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน

3. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อ 2 และดาเนินงานตามแผน และส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

4. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารและ มหาวิทยาลัย เพือ่ พิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

5. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (สกอ. 5.1.4)
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
1. ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัตงิ านและพัฒนาหน่วยงาน
2. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสถาบัน
3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม
4. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผูบ้ ริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

ผลการประเมิน







ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 5.1.5)
ผลการประเมิน
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน

1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานครอบคลุม
พันธกิจของหน่วยงาน

2. กาหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดตี ามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยอานาจเจริญไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยอานาจเจริญออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit
knowledge)

5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 5.1.6)
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
1. มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการดาเนินงานการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.7 การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. 5.1.7)
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
1. ให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน
2. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ และกลไกที่สถาบันกาหนด ประกอบด้วยการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามการดาเนินงาน การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
3. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน
4. มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการตามพันธกิจของหน่วยงานหรือสามารถนาระบบสารสนเทศจาก หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องนามาใช้ประโยชน์
5. มีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น นักศึกษา ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน ฯลฯ
ตัวบ่งชี้ 4.8 การประชาสัมพันธ์รบั สมัครนักศึกษาใหม่ (ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ)
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
1. มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์รบั สมัครนักศึกษาใหม่ จากข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ดาเนินการตามแผนในข้อ 1
3. ประเมินผลการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่
4. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่เชิงประจักษ์
5. พัฒนา/ปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในครัง้ ต่อไป
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ผลการประเมิน








ผลการประเมิน







ผลการประเมิน







ตัวบ่งชี้ 4.9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน สาขาวิทยบริการฯ จ.อานาจเจริญ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการครบทุกกลุม่ ได้แก่
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร จานวนทั้ง 174 คน มีโดยมีการประเมินด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ ผลการประเมินภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ค่าเฉลี่ย 4.51
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5
ตัวบ่งชี้ที่ 4.6
ตัวบ่งชี้ที่ 4.7
ตัวบ่งชี้ที่ 4.8
ตัวบ่งชี้ที่ 4.9

ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้

7
5
5
5
6
5
5
4.51

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ค่าเฉลี่ย
4.94

5
5
5
5
5
5
5
4.51

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

(ระดับดีมาก)

จุดเด่น
1.ผู้บริหาร และบุคลากรของสาขา มีการวางแผนและการติดตามการปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19 ทาให้การดาเนินงานของสาขาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรเห็นถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยนาข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงการดาเนินงานของสาขาฯ อย่างเป็นรูปธรรม
3. มีการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เป็นลายลักษณ์อักษร
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรวางแผนการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น เพิ่มช่องทางออนไลน์
เนื้อหาออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การร่วมมือกับนักศึกษา/ศิษย์เก่า เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
2. ควรต่อยอดการจัดการความรู้ของสาขาฯ เรื่อง การบริการทางโทรศัพท์ โดยเพิ่มองค์ความรู้
เกี่ยวกับปัญหา/ข้อคาถามที่พบบ่อย และจัดทาเป็นชุดคาตอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการนักศึกษา
3. ควรมีการประเมินแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพัฒนาบุคลากรของสาขาฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป

9

องค์ประกอบที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
1. มีการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ฯ)
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
2. มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้
วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ ที่เพียงพอและทันสมัย
3. มีการจัดพื้นที/่ สถานทีส่ าหรับนักศึกษาได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางานร่วมกัน
4. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
5. มีระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ อาจารย์และนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
6. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกหลักสูตร และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มายังคณะ โดยแยกเป็น
รายหลักสูตรตามที่มีการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ดาเนินการได้

7 ข้อ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ

5 คะแนน
5.00

(ระดับดีมาก)

จุดเด่น
สาขาฯ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และครบถ้วนทุกด้าน
จุดที่ควรพัฒนา
-

10

ผลการประเมิน









ตารางสรุปรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2562
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอานาจเจริญ
ตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ข้อที่ดาเนินการ ผลลัพธ์

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการนักศึกษาระดับ
7
ปริญญาตรี (สกอ.1.4)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.5) ไม่ประเมิน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ไม่ประมิน
องค์ประกอบที่ 3 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการทานุบารุง
6
ศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.4.1)
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ
ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 แผนการดาเนินงาน (สกอ.5.1.1)
7
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (สกอ.5.1.2) ไม่ประมิน
ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 การบริหารความเสีย่ ง (สกอ.5.1.3)
5
ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (สกอ.5.1.4)
5
ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
5

7



5.00

123456

6



5.00

123456

6



5.00

12345
12345
12345

5
5
5





5.00
5.00
5.00

ข้อ

6

123456

6



5.00

ข้อ

5

12345

5



5.00

ข้อ

5

12345

5



5.00

ค่าเฉลี่ย

3.75



4.51

ข้อ

7



5.00

(สกอ.5.1.7)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.8 การประชาสัมพันธ์รบั สมัคร
นักศึกษาใหม่
ตัวบ่งชี้ 4.9 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ.6.1)

คะแนน

1234567

(สกอ.5.1.5)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 แผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.5.1.6)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.7 การประกันคุณภาพการศึกษา

บรรลุ
เป้าหมาย

4.51

1234567

11

7

หมายเหตุ

ตารางสรุปผลการประเมินหน่วยงานสนับสนุน
ปีการศึกษา 2562
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอานาจเจริญ
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน
จานวนตัวบ่งชี้

1

1

2

-

3

1

4

8

5

1

รวม

11

-

ผลการประเมิน

-

ผลการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

5.00

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

-

-

5.00

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

5.00

4.51

4.94

การดาเนินงานระดับดีมาก

5.00

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

10

1

5.00

4.51

4.96

การดาเนินงานระดับดีมาก

-

ข้อเสนอแนะในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
บางตัวบ่งชี้ควรเขียนผลการดาเนินให้สะท้อนการดาเนินงานจริงของสาขาฯ
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