รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู
ปการศึกษา 2559
(ขอมูลเดือนกรกฎาคม 2559 - มิถุนายน 2560)

โดย
คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดหนองบัวลําภู
วันที่ตรวจประเมิน วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560
รายชื่อคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. อาจารย ดร.นวรัตน วรอวยชัย
2. อาจารย ดร.ธรณธันย สวางวรรณ
3. นางสาวสุรีรัตน อูอรุณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ขอมูลสภาพทั่วไปของหนวยงาน
ที่ตั้ง
สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู ตั้งอยูที่บาน
โนนสมบูรณ ตําบลนาคําไฮ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู หางจากตัวจังหวัด 15 กม. โดยเสนทางถนนวังสะพุง
– หนองบัวลําภู พื้นที่การใชงานของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการมีทั้งหมด 3 ชั้น มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,862 ตาราง
เมตร ซึ่งแบงออกตามลักษณะการใชงานไดดังนี้
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้นที่ 1 รวม 624 ตารางเมตร
พื้ น ที่ ชั้ น ที่ 1 ของอาคารเรี ย นรวมและปฏิ บั ติ ก าร สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด
หนองบัวลําภู ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ หองรองอธิการบดี หองสํานักงาน หองคอมพิวเตอร หองสมุด หองเก็บ
ของ และหองน้ํา
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้นที่ 2 รวม 624 ตารางเมตร
พื้นที่ชั้นที่ 2 ของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ไดจัดเปนหองบรรยายขนาดใหญ จํานวน 2 หอง คือ
หองเรียนปริญญาโท มีหองควบคุมสัญญาณ จํานวน 2 หอง หองพักอาจารย และหองน้ํา
ประวัติความเปนมา
จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู ก อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2536 เป น จั ง หวั ด ที่ อ ยู ห า งไกลจาก
กรุงเทพมหานคร เปนระยะทาง 608 กิโลเมตร ยังไมมีสถาบันการศึกษาที่จัดสอนในระดับอุดมศึกษา นักเรีย น
นักศึกษา และประชาชนสนใจการศึกษาตอจํานวนมาก ตองขาดโอกาสหรือตองเดินทางไปศึกษาตางจังหวัด ทําให
ไดรับความลําบากและสิ้นเปลืองคาใชจาย ซึ่งเปนจังหวัดดอยโอกาส สงผลใหการพัฒนาในทุกดานเปนไปดวยความ
ลาชา
ดั ง นั้ น นายสุ ขุ ม รั ฏ ฐ สาริ บุ ต ร ผู ว า ราชการจั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู จึ ง ได ห ารื อ กั บ อดี ต อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง รังสรรค แสงสุข เห็นควรใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดหนองบัวลําภูขึ้น และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 เพื่อใหจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยไดรับความรวมมือและใหการสนับสนุนงบประมาณ
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดหนองบัวลําภู และเงินบริจาคของคณะขาราชการ พอคา ประชาชน ชาว
จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติและสาธารณูปการบนพื้นที่จํานวน 709–0-12.10 ไร และได
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ เมื่อวัน ที่ 25 มิถุน ายน 2545 โดยสมเด็จ พระพุฒ าจารย (เกี่ยว) วัดสระเกศ เปนประธาน
พิธีในการวางศิลาฤกษ และไดประกอบพิธีมอบทรัพยสมบัติดังกลาวใหมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ 24 เมษายน
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2546 เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ใชเปนแหลงศึกษาหาความรู ของพี่นองชาวจังหวัด
หนองบัวลําภู และจังหวัดใกลเคียง ใหเปนสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลําภูสืบไป
ตอมาในป พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอยกเลิกการขอใชที่สาธารณประโยชน “แปลงโคก
โนนเสาเฮือน” เนื้อที่ 500-0-00 ไร เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลววาที่ดินแปลงดังกลาวเปนที่ดินซึ่งชาวบาน
ในพื้นที่ยังใชประโยชนรวมกัน และมหาวิทยาลัยยังไมพรอมที่จะดําเนินโครงการตางๆ บนที่แปลงดังกลาวในชวงเวลา
นั้น จึงทําใหมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู มีการใชประโยชนใน
ที่ดินที่เหลือจํานวนรวม 207-1-55 ไร จํานวน 4 แปลง ดังนี้
1. ที่ดินแปลง 15 – 3 – 36 ไร (ปาชาบานโนนสมบูรณ) อยูระหวางการขอใชประโยชน
2. ที่ดินแปลง 4 - 0 - 19 ไร (ส.ป.ก. แปลงเลขที่ 13 กลุม 3066) ไดรับการอนุญาตใหใชประโยชน
จากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
3. ที่ดินแปลง 0 - 1 – 23 ไร (ส.ป.ก. แปลงเลขที่ 19 กลุม 3066) อยูในขั้นตอนการอนุญาตใหใช
จากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
4. ที่ดินแปลงที่ 187 – 2 – 0 ไร (ที่ราชพัสดุ) ไดรับอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุ เมื่อวันที่10 กุมภาพันธ
2548
ปจจุบันมีหลักสูตรที่เปดสอน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 4 สาขาวิชา ประกอบดวย
1. คณะนิติศาสตร สาขานิติศาสตร
2. คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
3. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
4. คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 285 คน
ระดับปริญญาโท จํานวน 2 สาขาวิชา ประกอบดวย
1. คณะรัฐศาสตร
2. คณะบริหารธุรกิจ
รวมนักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 61 คน
ระดับปริญญาเอก มีนักศึกษาจํานวน – คน
ปงบประมาณ 2560 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดหนองบัวลําภูไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เปนเงินจํานวน 6,489,260 บาท (หกลานสี่แสนแปดหมื่นเกาพันสองรอยหกสิบบาทถวน)
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วิธีประเมิน
การรายงานผลและการประเมิน
1. การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม
1.1 ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพ
1.2 ศึกษารายงานการประเมินตนเองของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู
1.3 จัดทํากําหนดการตรวจประเมินสงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู
2. การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม
2.1 เปดประชุมรวมกับผูบริหารและบุคลากรของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
หนองบัวลําภู
2.2 สัมภาษณ
การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู
ณ หองสมุด ประกอบดวย
- บุคลากรประกอบดวย ฝายบริหารงานธุรการ ฝายสารสนเทศ และฝายบริการการศึกษา
รวม 4 ทาน
นักศึกษาปจจุบัน
-ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร 1 ทาน
-ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ 1 ทาน
ศิษยเกา
-ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร 1 ทาน
ผูใชบัณฑิต 1 ทาน
2.3 ศึกษาเอกสารและตรวจเยี่ยม
2.4 คณะกรรมการประชุมสรุปผลการดําเนินงานแตละวัน
2.5 เสนอผลการตรวจประเมินแกผูบริหารและบุคลากร
3. การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
3.1 คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร “สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน”
3.2 เสนอผลการประเมินใหแกผูบริหารมหาวิทยาลัย
วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
1. ตรวจสอบเอกสาร
2. สัมภาษณผูบริหารและบุคลากรของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู
3. ตรวจเยี่ยมหนวยงานและสัมภาษณเจาหนาที่ประจําหนวยงานนั้น
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การแปลความหมายคะแนนการประเมิน
ชวงคะแนน
4.51 – 5.00
หมายถึง
3.51 – 4.50
หมายถึง
2.51 – 3.50
หมายถึง
1.51 – 2.50
หมายถึง
0.00 – 1.50
หมายถึง

ผลการประเมิน
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
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บทสรุปผูบริหาร
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู เปดการเรียนการสอนในหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 4 หลักสูตร รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 285 คนและระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร รวม
นักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 61 คน ในปการศึกษา 2559 มีรองอธิการบดีฝายวิทยบริการ จังหวัดหนองบัวลําภู
อาจารยประสิทธิ์ บุญไทย และหัวหนาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลําภู นางสาววัลเพ็ญ มีลอม
มีบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 13 คน
1
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม
การดําเนินการของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ในครั้งนี้ ในองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต อยูในระดับคุณภาพดีมาก องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ อยู
ในระดั บ คุ ณ ภาพดี ม าก องค ป ระกอบที่ 4 การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม อยู ใ นระดั บ คุ ณ ภาพดี ม าก
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อยูในระดับคุณภาพดีมาก องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับ
คุณภาพดีมาก
ผลการดําเนินงานรวมคะแนนเฉลี่ยรวม 4.92 อยูในระดับคุณภาพดีมาก
จุดเดน
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู เปนสถาบันสนับสนุนตองมีพันธกิจในการสนับสนุน
ดาน การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถประกอบอาชีพที่ดีและเปนคนดีของสังคม ดังนั้นผูบริหารและบุคลากรของสาขาฯ
จึงให ความสํา คั ญ กับ การดํ า เนิน งานด า นประกันคุณภาพการศึกษาและสนับ สนุน โครงการ/กิจ กรรมตา งๆ อยาง
ตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู ผูบริหารและบุคลากรควรเนนกระบวนการและผล
การดํ าเนิ นงานในแตละองคป ระกอบเพื่อบรรลุตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ควรสงเสริมใหมีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองแกความตองการของนักศึกษาและชุมชนในพื้นที่อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาใหมีความรูคูคุณธรรม สามารถประกอบอาชีพไดอยา งมีประสิทธิ ภาพ นอกจากนี้ควรประชาสัมพันธให
นักศึกษาเขารวมโครงการและกิจกรรมตางๆ ใหมากขึ้น

5

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน (ภาพรวม)
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในเรื่องการบริการนักศึกษา
และการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมใหบัณฑิตมีคุณภาพสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 เทากับ 5 .00 (ระดับดีมาก)
จุดเดน

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัว ลําภู มี การจัดบริการ และกิจกรรมโครงการ
นักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสม โดยมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
จุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 2 การวิจัย สาขาฯ ไมมีสวนเกี่ยวของ
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู สนับสนุนการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
และชุมชน
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3 เทากับ 5.00 (ระดับ ดีมาก)
จุดเดน

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู มีการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนอยาง
เข มแข็ ง และต อเนื่ อง นอกจากนี้ ไดมีการสรางเครือขายความรว มมือกับ หนว ยงานภายนอกเพื่อใหการ
พัฒนาการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้นไป
จุดที่ควรพัฒนา
-
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภูเปนสถาบันสนับสนุนสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับทองถิ่น โดยสาขาฯ มีแผนและการดําเนินงาน กํากับและติดตาม เพื่อใหมีผลการดําเนินงานให
สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีทองถิ่นนั้นๆ เพื่ออนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมใหคงอยู
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4 เทากับ 5.00 (ระดับ ดีมาก)
จุดเดน

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลําภู มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยางชัดเจน มีการจัดทําแผนและกํากับติดตามการดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการประเมินและรายงานผลของกิจกรรม/โครงการ อยางครบถวน
จุดที่ควรพัฒนา
-

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภูเปนสถาบันสนับสนุนที่ตองมีการบริหารการจัดการ
โดยมีคณะกรรมการสาขาฯเป นผู ดํา เนิน การตามแผน ตองมีการทบทวนและติดตามการดําเนิน งานเพื่อใหบ รรลุ
เปาหมายที่วางไว นอกจากนั้นยังตองมีแผนกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อปองการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
สาขาฯ
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5 เทากับ 4.86 (ระดับ ดีมาก)
จุดเดน

1. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู มีการพัฒนาแผนกลยุทธจากการ
วิเ คราะห SWOT และกํ า หนดเปน แผนปฏิบัติร าชการประจําปที่ส อดคลองกับ แผนของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้มีการดําเนินงานที่ตรงตามเกณฑตัวบงชี้ และมีการประเมิน ปรับปรุงแผน เพื่อพัฒนาแผนในป
ตอไป
2. ผูบริหารสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู มีการกําหนดนโยบายอยาง
ชัดเจน และเปนรูปธรรม โดยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
3. สาขาฯ มีแผน และการดําเนินงานประชาสัมพันธเชิงรุกในดานการรับสมัครนักศึกษา และการ
ใหบริการนักศึกษา ทั้งในจังหวัดหนองบัวลําภู และพื้นที่ใกลเคียง
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู ควรจัดทําแผนบริหาร และพัฒนา
บุคลากรใหชัดเจน และสอดคลองกับการบริหารงานของสาขาฯ
2. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู ควรวางแผนประชาสัมพันธ โดยเนน
กิจกรรมกับโรงเรียนในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู และพื้นที่ใกลเคียงใหมากขึ้นอยางตอเนื่อง
7

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภูเปนสถาบันสนับสนุนที่ตองมีความพรอมทางดานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน เชน อาคารเรียน อุปกรณการเรียนการสอน พรอมทั้งการสื่อสารทางการเรียนรูผาน
เครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรูที่หลากหลาย ซึ่งทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 6 เทากับ 5.00 (ระดับ ดีมาก)
จุดเดน

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลําภูความพรอมทางดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน เชน อาคารเรียน อุปกรณการเรีย นการสอน พรอมทั้งการสื่อสารทางการเรีย นรูผานเครือขายเพื่อ
แลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรูที่หลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภูควรสงผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู แยกตามระดับการศึกษาและจําแนกตามคณะ จัดสงผล
ประเมินไปยังคณะตางๆ
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ตารางสรุปรายตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2559
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู
ตัวบงชี้

หนวยวัด เปาหมาย

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1-1.3 (ดําเนินการระดับสถาบัน)

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ
คะแนน
เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ตัว บ ง ชี้ ที่ 1.5 กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี

ขอ

6

6



5

ขอ

6

6



5

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม

ขอ

5

5



5

ตัวบง ชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํา นุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ

6

6



5

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4
ศิลปะและวัฒนธรรม

การทํานุบํารุง

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 5.1.1 แผนการดําเนินงาน
ขอ
7
7
5

ตัวบงชี้ที่ 5.1.3 การบริหารความเสี่ยง
ขอ
5
5
5

ตัวบงชี้ที่ 5.1.4 ภาวะผูนําของผูบริหาร
ขอ
4
5
5

ตัวบงชี้ที่ 5.1.5 การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน ขอ
5
5
5


เรียนรู
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 5.1.6 แผนการบริ ห ารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 5.1.7 การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
ตัว บ ง ชี้ ที่ 5.1.8 การประชาสัม พั น ธ รับ
สมัครนักศึกษาใหม (ตัวบงชี้ตามพันธกิจ
ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ขอ

5

5



4

ขอ

5

5



5

ขอ

5

5



5

ขอ

7

6



5
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ตารางสรุปผลการประเมินหนวยงานสนับสนุน
ปการศึกษา 2559
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู

1
2
3
1
4
1
5
7
6
1
รวม
12
ผลการประเมิน

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

ผลการประเมิน
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
จํานวนตัวบงชี้

องคประกอบคุณภาพ

ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน สําหรับหนวยงานสนับสนุน

-

5.00
5.00
5.00
4.86
5.00
12
4.92

-

4.00
5.00
5.00
4.86
5.00

ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก

4.92

ระดับคุณภาพดีมาก

-
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ขอเสนอแนะจากการสัมภาษณ
ขอมูลเบื้องตน
1. บุคลากรประกอบดวย ฝายบริหารงานและธุรการ ฝายสารสนเทศ ฝายบริการการศึกษา
• อยากใหจัดทําระบบการชําระเงินคาสมัครและลงทะเบียนใหขอมูลมีความถูกตอง เชน สถานะของ
การชําระเงินในระบบ เปนตน
• อยากใหมีการจัดตั้งศูนยรามคําแหงเคลื่อนที่ตามหางสรรพสินคา เพื่อบริการนักศึกษาพื้นที่ใกลเคียง
• อยากใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ เพื่อทําโครงการแนะนําหลักสูตร Pre-degree โดยเชิญครู
แนะแนว และผูอํานวยการโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ใกลเคียงมาเขารวม
• อยากใหทําคูมือการใชระบบการลงทะเบียนและระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม เพื่อเผยแพรใหกับ
นักศึกษา
2. นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา ระดับปริญญา ตรี และโท
• อยากใหมีหลักสูตรปริญญาตรี เพิ่มมากขึ้น เชน สาขาปฐมวัย และสาขาบัญชี
• อยากใหเปดโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร
• อยากใหมีการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพิ่มเติม
• อยากใหมีการติวจากอาจารยหรือรุนพี่ในวิชาตางๆ
• ควรใหนักศึกษาในระดับปริญญาโท มีการทํางานเปนกลุมเพิ่มมากขึ้น
• อยากใหเพิ่ม ตํารา/หนังสือเพื่อใหนักศึกษาใชคนควา เชน ตําราทางดานกฎหมายที่ทันสมัย
3. ผูใชบัณฑิต: บัณฑิตของรามคําแหงมีความรูความสามารถการปฏิบัติงานตางๆ มีความเปนผูนํา
มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง สามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ
ขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
1. ควรทําความเขาใจเกณฑมาตรฐานในแตละตัวบงชี้ และเขียนผลการดําเนินงานในรายงานการประเมิน
ตนเองตามหลักวงจรคุณภาพ ใหชัดเจน และถูกตอง สอดคลองกับเกณฑที่กําหนด
2. ควรมีการอางอิงเอกสารใหชัดเจน และสอดคลองกับผลการดําเนินงาน นอกจากนี้ควรเนนขอความที่
ตองการใชเปนหลักฐานใหชัดเจน
ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยควรสรางความมั่นใจ และเชื่อมั่นใหกับนักศึกษาปจจุบัน และนักศึกษาใหมอยางเรงดวน
เนื่องจากในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดยกเลิกการรับสมัครนักศึกษาใหม ทําใหนักศึกษาเสียโอกาส และขาด
ความเชื่อมั่นตอมหาวิทยาลัย
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