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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2556  โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ตำมที่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556  โดยคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 28 – 30 
กรกฎำคม 2557  ซึ่งมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไทย   ทิพย์สุวรรณกุล  เป็นประธำนคณะกรรมกำร  โดยผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน สรุปดังนี้ 

เกณฑ์ 
ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 

คะแนน ผลประเมิน คะแนน ผลประเมิน คะแนน ผลประเมิน 
สกอ. 

(23 ตัวบ่งชี้) 
4.48 ระดับดี 4.62 ระดับดีมำก 4.40 ระดับดี 

สมศ. 
(19 ตัวบ่งชี้) 

3.87 ระดับดี 4.34 ระดับดี 4.30 ระดับดี 

สกอ.+สมศ. 
9 องค์ประกอบ 
(ไม่นับ สมศ. 15) 

4.11 ระดับดี 4.45 ระดับดี 4.28 ระดับดี 

สกอ.+สมศ.+*ก.พ.ร.+ 
อัตลักษณ์+3D  4.27 ระดับดี 4.55 ระดับดีมำก 4.39 ระดับดี 

*ก.พ.ร. คือ ตัวบ่งชี้ 98.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

1. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 ตำมเกณฑ์ สกอ.+สมศ. (36 ตัวบ่งชี้) อยู่ใน
ระดับดี (4.28 จำก 5 คะแนน)  โดยมีผลกำรด ำเนินกำรได้มำตรฐำนในระดับดีมำกจ ำนวน 6  องค์ประกอบ 
ได้แก่องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนกำรด ำเนินกำร  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำร
พัฒนำนักศึกษำ องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร และ องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ   ผลกำร
ด ำเนินกำรได้มำตรฐำนในระดับดีจ ำนวน 3  องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่  2 กำรผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ดังนี้ 
  

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. ปรัชญำ ปณธิำน วัตถุประสงค์และ
แผนกำรด ำเนนิงำน 

- 5 - 5 ระดับดีมำก 

2. กำรผลิตบัณฑิต 3.24 3.75 4.16 3.8 ระดับด ี

3. กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ - 5 - 5 ระดับดีมำก 

4. กำรวิจัย 3.48 5 2.59 3.54 ระดับด ี

5. กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม - 5 5 5 ระดับดีมำก 

6. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5 5 5 ระดับดีมำก 

7. กำรบริหำรและกำรจัดกำร - 4.75 4.64 4.71 ระดับดีมำก 
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องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

8. กำรเงินและงบประมำณ - 5 - 5 ระดับดีมำก 

9. ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ - 4 - 4 ระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 1-9 องค์ประกอบ 3.3 4.61 4.13 4.28 

ระดับด ี
ผลการประเมิน 

ระดับ
พอใช้ 

ระดับดี
มาก 

ระดับด ี ระดับด ี

97. องค์ประกอบอัตลักษณ์ (สมศ.) - - 4.89 4.89 ระดับดีมำก 

98. องค์ประกอบส ำนักงำน ก.พ.ร. - - 3.75 3.75 ระดับด ี

99. สถำนศึกษำ 3 ดี (3D) ตำม
นโยบำยรัฐบำล 

- 5 5 5 ระดับดีมำก 

100. อัตลักษณ์ มทร.พระนคร - 4.67 - 4.67 ระดับดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 3.3 4.64 4.34 4.39 
ระดับด ี

  ผลการประเมิน 
ระดับ
พอใช้ 

ระดับดี
มาก 

ระดับด ี ระดับด ี

 

1.2  ผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำทั้ง 3 มำตรฐำน อยู่ในระดับดี (4.28)  เมื่อพิจำรณำรำย

มำตรฐำน  พบว่ำ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต และมำตรฐำนด้ำนบริหำรจัดกำรอุดมศึกษำ : ด้ำนธรรมำภิ
บำลของกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำ  อยู่ในระดับดีมำก ส่วนมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอุดมศึกษำ : ด้ำน
พันธกิจของกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำ และด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
อยู่ในระดับดี   
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

มำตรฐำนที่ 1. ด้ำนคุณภำพบัณฑิต - - 4.67 4.67 ระดับดีมำก 

มำตรฐำนที่ 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอุดมศึกษำ - - - - 
 

ก. มำตรฐำนด้ำนธรรมำภิบำลของกำรบริหำร      
กำรอุดมศึกษำ 

- 4.71 4.64 4.70 ระดับดีมำก 

ข. มำตรฐำนด้ำนพันธกิจของกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำ 3.30 4.44 4.43 4.19 ระดับด ี

มำตรฐำนที่ 3. ด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคม
ฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

- 5.00 2.59 3.56 ระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 3.30 4.61 4.13 4.28 ระดับดี 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
พอใช้ 

ระดบั 
ดีมาก 

ระดับ 
ดี 

ระดับ 
ดี  
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1.3 ผลการประเมินตามมุมมองด้านบริหารจัดการ 
ผลกำรประเมินตำมมุมมองด้ำนบริหำรจัดกำรภำพรวมทั้ง 4 ด้ำน อยู่ในระดับดี (4.28)  เมื่อพิจำรณำ

รำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนนักศึกษำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้ำนกระบวนกำรภำยใน อยู่ในระดับดีมำก  ส่วนด้ำน
กำรเงิน อยู่ในระดับดี และด้ำนบุคลำกรกำรเรียนรู้และนวัตกรรมอยู่ในระดับพอใช้  

 

มุมมองด้านบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. ด้ำนนักศึกษำและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย - 4.67 4.78 4.72 ระดับดีมำก 

2. ด้ำนกระบวนกำรภำยใน 5.00 4.44 4.84 4.59 ระดับดีมำก 

3. ด้ำนกำรเงิน 3.84 5.00 - 4.24 ระดับด ี

4. ด้ำนบุคลำกรกำรเรียนรู้และนวตักรรม 2.37 5.00 2.48 3.08 ระดับพอใช้ 

รวม 3.30 4.61 4.13 4.28 ระดับด ี

ผลการประเมิน ระดับพอใช้ 
ระดับ   
ดีมาก 

ระดับ     
ดี 

ระดับ   
ดี 

 

 
1.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำภำพรวมอยู่ในระดับดี (4.28)  เมื่อพิจำรณำรำยมำตรฐำน พบว่ำ 

มำตรฐำนด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนกำยภำพ ด้ำนกำรเงิน และด้ำนบริหำรจัดกำร 
อยู่ในระดับดีมำก  และด้ำนวิชำกำรอยู่ในระดับพอใช้  ส ำหรับมำตรฐำนด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจอยู่ใน
ระดับดมีำก 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  ด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม และด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  ส่วนด้ำนกำรวิจัย  อยู่ในระดับดี 
 

มาตรฐาน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

1. มำตรฐำนดำ้นศักยภำพและควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรศึกษำ 

     

   1) ด้ำนกำยภำพ 5.00 - - 5.00 ระดับดีมำก 

   2) ด้ำนวิชำกำร    2.37 3.33 2.13 2.81 ระดับพอใช้ 

   3) ด้ำนกำรเงิน - 5.00 - 5.00 ระดับดีมำก 

   4) ด้ำนบริหำรจัดกำร - 4.67 4.64 4.66 ระดับดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีมำตรฐำนที่ 1 3.24 4.30 3.80 4.01 ระดับด ี

ผลกำรประเมิน ระดับพอใช้ ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี
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มาตรฐาน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

มำตรฐำนด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจ      

   1) ด้ำนกำรผลิตบณัฑติ - 5.00 4.67 4.81 ระดับดีมำก 

   2) ด้ำนกำรวิจยั 3.84 5.00 2.59 3.54 ระดับด ี

   3) ด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม - 5.00 - 5.00 ระดับดีมำก 

   4) ด้ำนกำรท ำนุศลิปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ระดับดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีมำตรฐำนที่ 2 3.48 5.00 4.22 4.50 ระดับด ี

ผลกำรประเมิน ระดับพอใช้ 
ระดับ 
ดีมำก 

ระดับด ี ระดับด ี  

รวม 3.30 4.61 4.13 4.28 ระดับดี 

ผลการประเมิน ระดับพอใช้ 
ระดับ    
ดีมาก 

ระดับ      
ดี 

ระดับ    
ดี 

 

  
1.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากบทสรุปผู้บริหาร โดยคณะกรรมการ 

1. กำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย  หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน ควรสะท้อน
ถึงกำรเป็นบัณฑิตนักปฎิบัติตำมควำมเหมำะสมของแต่ละวิชำชีพ   รวมทั้งกำรสรรหำคณำจำรย์ที่มี
ประสบกำรณ์ภำคปฏิบัติ มิใช่เน้นแต่เพียงคุณวุฒิเท่ำนั้น ดังนั้น กำรพัฒนำคณำจำรย์นอกจำกให้ควำมส ำคัญ
กับเรื่องคุณวุฒิในระดับปริญญำเอกตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปแล้ว กำรพัฒนำให้มี
ประสบกำรณ์ที่ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำของวิชำกำรวิชำชีพ ให้แก่คณำจำรย์ที่ไม่มุ่งปริญญำ อำจเป็นกำร
เพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ในระยะสั้น ถือเป็นควำมจ ำเป็นด้วยเช่นกัน ดังนั้น มหำวิทยำลัยต้องก ำหนด
นโยบำยให้ครอบคลุมทั้งสองด้ำนคือ คุณวุฒิและประสบกำรณ์ 

2. มหำวิทยำลัยควรพิจำรณำหำแนวทำงในกำรพัฒนำงำนวิจัยที่สัมพันธ์กับกำรปฏิบัติวิชำชีพ ใน
ลักษณะของผลงำนวิจัยรับใช้สังคม ควบคู่ไปกับงำนวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ ซึ่งจะช่วยท ำให้คณำจำรย์
สำมำรถสร้ำงผลงำนวิจัยที่เหมำะสมกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยโดยไม่เป็นภำระมำกจนเกินไป 

3. งำนบริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยควรจัดระบบกำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมโดยให้มี
หน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรง จัดระบบรองรับกำรด ำเนินงำนในเรื่องนี้ เพ่ือสร้ำงช่องทำงกำรให้บริกำรที่เป็น
ระบบแก่ผู้ใช้บริกำร ระบบที่จูงใจให้คณำจำรย์สำมำรถให้บริกำรวิชำกำรได้ เช่น กำรก ำหนดเป็นภำระงำน กำร
จัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนตำมควำมเหมำะสม ฯลฯ รวมทั้งพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้เพ่ือ
น ำมำ สนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

4. วัฒนธรรมองค์กร  เนื่องด้วยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระนคร เกิดจำกกำรหลอมรวมสถำนศึกษำ
หลำยแห่งเข้ำด้วยกัน ซึ่งมีพัฒนำกำรที่แตกต่ำงกัน  มีวัฒนธรรมของแต่ละแห่งที่แตกต่ำงกัน เพื่อสร้ำงควำม
เป็นหนึ่งเดียวคือมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มหำวิทยำลัยควรวำงกลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมเป็น
หนึ่งเดียวให้เกิดแก่คณะวิชำต่ำงๆ โดยที่ยังคงอัตลักษณ์เดิมของแต่ละแห่งไว้ตำมควำมเหมำะสม 

5. ควำมพร้อมทำงด้ำนกำยภำพของมหำวิทยำลัย เนื่องจำกคณะวิชำต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยมี
พัฒนำกำรที่แตกต่ำงกัน มีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นมหำวิทยำลัยต้องเร่งวำงแผนเพื่อ
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พัฒนำควำมพร้อมด้ำนกำยภำพของคณะวิชำต่ำงๆ โดยเฉพำะคณะที่เปิดใหม่ให้มีควำมพร้อมมำกยิ่งข้ึนโดย
ด่วน  

6. มหำวิทยำลัยควรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงพัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีชัดเจน เช่น ระบบ
สำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร ระบบสำรสนเทศส ำหรับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระบบสำรสนเทศส ำหรับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 

 
1.3  จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 

1. มหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรโดยจัดโครงกำร และงบประมำณสนับสนุน
ตลอดปีกำรศึกษำ 

2. มีกำรก ำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ชัดเจน และมีโครงกำรสนับสนุนพฤติกรรมครบ 
3. มีนักศึกษำได้รับรำงวัลด้ำนคุณธรรม จริยธรรม หลำยรำงวัล 
4. มีระบบสำรสนเทศอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถำมแบบออนไลน์ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. กำรสนับสนุนพัฒนำบุคลำกรควรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุนให้ครบในแต่ละสำยงำน 

2. ควรด ำเนินกำร  กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดให้กับนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. กำรเร่งด ำเนินกำรหลักสูตรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิให้ครบถ้วนทุกหลักสูตร 
และทุกรำยวิชำ ในกำรประเมินผลตำมตัวบ่งชี้เพ่ือกำรประกันคุณภำพหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

2. ควรเร่งรัด สนับสนุน ส่งเสริม ให้คณำจำรย์ ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้เพ่ิมมำกขึ้น 
3. กำรจัดอุปกรณ์สื่อกำรเรียนกำรสอนที่พร้อมใช้งำนและเพียงพอกับนักศึกษำในกำรฝึกปฏิบัติ 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.ควรจัดระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิกำรศึกษำ
แห่งชำติ 

2.ควรหำพ้ืนที่ในกำรจัดกำรศึกษำและกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ส ำหรับนักศึกษำ/คณำจำรย์/และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนเพิ่มเติมตำมสมควร 

3.ควรส ำรวจสภำพของอุปกรณ์ สื่อกำรเรียนกำรสอนให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนเป็นระยะๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษำได้ใช้ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
จุดแข็ง 

มีกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อให้ค ำปรึกษำ ทั้งในระดับมหำวิทยำลัย และในระดับคณะ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรเปิดบริกำรให้ค ำปรึกษำผ่ำน Website และมี Hotline ด้วย 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีกำรรวบรวมและสรุปประเด็นกำรให้ค ำปรึกษำน ำเสนอให้ผู้บริหำรทรำบ 
 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา 
จ ำนวนผลงำนวิจัยหรือสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ กำรน ำไปใช้ประโยชน์และคุณภำพ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
มีกำรสนับสนุนให้มีกำรตั้งกลุ่มกำรท ำวิจัยในสำขำวิชำต่ำงๆ ร่วมกัน มีกำรจัดท ำ workshop กลุ่มท่ี

ท ำวิจัยแต่ละสำขำ โดยมีคณะกรรมกำรท ำหน้ำที่พิจำรณำ อนุมัติ และกลั่นกรองผลงำน 
 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 จุดแข็ง 
มหำวิทยำลัยมีระบบ กลไก และงบประมำณในกำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำร

วิชำกำรสู่สังคมอย่ำงชัดเจน และมีผลงำนร่วมกับชุมชนภำยนอก ต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
อย่ำงชัดเจน และสำมำรถน ำโครงกำรมำบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยได้ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรมีจัดตั้งหน่วยงำนกลำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เป็นศูนย์บริกำรวิชำกำรแก่สังคม  โดย
สร้ำงกฎระเบียบกำรบริหำรและก ำหนดแนวทำงปฏิบัติส ำหรับคณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกให้คณำจำรย์ด ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆได้อย่ำงคล่องตัว มีกำรท ำกำรตลำดเชิงรุก สำมำรถชักน ำ
หน่วยงำนภำยนอกมำใช้บริกำรได้ สำมำรถเผยแพร่โครงกำรให้นักศึกษำ ประชำชนทั่วไปได้ศึกษำเรียนรู้เพ่ือต่อ
ยอดองค์ควำมรู้ได้ อีกท้ังจะก่อให้เกิดรำยได้แก่มหำวิทยำลัยได้อย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย 
 

 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
มหำวิทยำลัยมีคณะวิชำเก่ำแก่ ที่มีควำมเข้มแข็ง มีหน่วยงำนและกลไกในกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่

เป็นภำรกิจในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญำควำมเป็นไทยจ ำนวนมำก เป็นที่ประจักษ์
ในระดับชำติอย่ำงชัดเจน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหำวิทยำลัยควรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของภูมิปัญญำและองค์ควำมรู้ที่เป็นลักษณะเฉพำะตัว โดย
มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ควำมเข้มแข็งของศำสตร์ต่ำงๆในเชิงรุกเพ่ือสร้ำงควำมแตกต่ำงจำก
คู่แข่ง (Differentiate) ในด้ำนวิชำกำรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.ควรส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรให้มีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพที่จูงใจและมั่นคง 
2.ควรส่งเสริมให้มีศักยภำพที่เหมำะสมเพียงพอต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ 
3. ควรมีระบบกำรให้ควำมรู้และก ำกับดูแลผู้รับผิดชอบในกำรจัดหำสำรสนเทศเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูล

ต่ำงๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลำ ซึ่งจะท ำให้ระบบสำรสนเทศท่ีมีอยู่เกิดประโยชน์มำกยิ่งขึ้น 
4. ควรจัดระบบกำรประเมินสภำมหำวิทยำลัย โดยเพิ่มเติมให้มีหน่วยงำนหรือองค์กรวิชำชีพ

ภำยนอกที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสภำมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่ประเมินและมี
กลไกที่มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ข้อสังเกต   
ในช่วงกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2556  ส่วนใหญ่มหำวิทยำลัยอยู่ในระหว่ำง

กำรสรรหำอธิกำรบดี กำรบริหำรจัดกำรจะรับผิดชอบโดยผู้รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี ต่อเนื่องเป็นระยะยำว 
 

องค์ประกอบที่ 98 องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 
จุดแข็ง 

มีนักศึกษำเข้ำสอบภำษำต่ำงประเทศจ ำนวนมำก และจ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มีเกิน 
75 % ของจ ำนวนที่เข้ำสอบ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษำเข้ำอบรม และสอบภำษำต่ำงประเทศเพ่ิมเติมอย่ำงต่อเนื่อง 
 

จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 


