12 พฤษภาคม 2561

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลาภู

ปีการศึกษา 2561
(ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

โดย
คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลาภู

วันที่ตรวจประเมิน 23 -24 กรกฎาคม 2562
รายชื่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ สุนทโรทก
3. นางสาวสิริพร รอดสีมา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลสภาพทั่วไปของหน่วยงาน
ที่ตั้ง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลาภู ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ ตาบลนาคาไฮ
อาเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลาภู ห่างจากตัวจังหวัด 15 กม.
ผู้บริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลาภู อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย
ประวัติความเป็นมา
จังหวัดหนองบัวลาภู ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร
เป็นระยะทาง 608 กิโลเมตร ยังไม่มีสถาบันการศึกษาที่จัดสอนในระดับอุดมศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สนใจการศึกษาต่อจานวนมาก ต้องขาดโอกาสหรือต้องเดินทางไปศึกษาต่างจังหวัด ทาให้ได้รับความลาบากและ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นจังหวัดด้อยโอกาส ส่งผลให้การพัฒนาในทุกด้านเป็นไปด้วยความล่าช้า
ดังนั้น นายสุขุมรัฏฐ์ สาริบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู จึงได้หารือกับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคาแหง รังสรรค์ แสงสุข เห็นควรให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
หนองบัวลาภูขึ้น และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 เพื่อให้จัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลาภู และเงินบริจาคของคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาว
จังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติและสาธารณูปการบนพื้นที่จานวน 709–0-12.10 ไร่ และได้
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2545 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) วัดสระเกศ เป็นประธานพิธีใน
การวางศิลาฤกษ์ และได้ประกอบพิธีมอบทรัพย์สมบัติดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยรามคาแหง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ของพี่น้องชาวจังหวัด
หนองบัวลาภู และจังหวัดใกล้เคียง ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลาภูสืบไป
ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
3. คณะสื่อสารมวลชน
สาขาสื่อสารมวลชน
4. คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จานวน 263 คน ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ไม่เปิดรับนักศึกษา
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ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด
หนองบัวลาภู และนางสาววัลเพ็ญ มีล้อม ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานสาขาวิทยบริการ จังหวัดหนองบัวลาภู
ได้รับงบประมาณประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 5,895,750 บาท

วิธีประเมิน
การรายงานผลและการประเมิน
1. การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม
1.1 ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพ
1.2 ศึกษารายงานการประเมินตนเองของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลาภู
1.3 จัดทากาหนดการตรวจประเมินส่งสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลาภู
2. การดาเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม
2.1 เปิดประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลาภู
2.2 สัมภาษณ์บุคลากร
2.3 ศึกษาเอกสารและตรวจเยี่ยม
2.4 คณะกรรมการประชุมสรุปผลการดาเนินงานแต่ละวัน
2.5 เสนอผลการตรวจประเมินแก่ผู้บริหารและบุคลากร
3. การดาเนินการหลังตรวจเยี่ยม
3.1 คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร “สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน”
3.2 เสนอผลการประเมินให้แก่ผบู้ ริหารมหาวิทยาลัย
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
1. ตรวจสอบเอกสาร
2. สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลาภู
3. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีป่ ระจาหน่วยงานนัน้
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
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลาภู มีผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกองค์ประกอบมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.94 (การดาเนินงานระดับดีมาก)
จุดเด่น
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน บุคลากรให้
ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่และหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อปรับให้เข้ากับความ
ต้องการของนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป
จุดที่ควรพัฒนา
ควรพิจารณาความเสี่ยงตามบริบทของสาขาฯ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานให้ทันกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสาขาฯ น้อยลง และจานวนนักศึกษาที่คงอยู่
น้อยลง และควรประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลาภู
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.4 และ สกอ. 1.5)
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
1.

จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต การเข้าสู่อาชีพ และให้ความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพ การศึกษาแก่
นักศึกษา
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ นอกเวลาแก่นักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนีอ้ ย่างน้อย 1
กิจกรรม
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
5. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-4 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ผลการ
ประเมิน


6. นาผลการประเมินจากข้อ 5 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
7. ให้ข้อมูลและความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ดาเนินการได้
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ข้อ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 5.00

5
(ระดับดีมาก

คะแนน
)

จุดเด่น
สาขาฯ ได้นาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินฯ มาปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
อย่างเป็นรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและใช้สื่อออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ กับนักศึกษาและศิษย์เก่าให้มาก
ขึ้นรวมถึงการประเมินผ่านระบบออนไลน์เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุง
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ไม่ประเมิน)
องค์ประกอบที่ 3 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.4.1)
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
1. กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการประเมิน








6. เผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ดาเนินการได้

6

ข้อ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 5.00

5

คะแนน

(ระดับดีมาก)

จุดเด่น
สาขาฯ ได้รับความร่วมมือและความไว้วางใจจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมในสาขาฯ
จุดที่ควรพัฒนา
ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการบุญคุณลาน ซึ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
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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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (สกอ. 5.1.2) (ไม่ประเมิน)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 การบริหารความเสี่ยง (สกอ. 5.1.3)
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
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 5.1.5)
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานครอบคลุม
พันธกิจของหน่วยงาน
2. กาหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดตี ามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (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 และสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
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6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.7 การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. 5.1.7)
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
1. ให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
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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ตัวบ่งชี้ 4.9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสาขาวิทยบริการฯจังหวัดหนองบัวลาภู
มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.31 ซึ่งการประเมินแบ่งตามกลุ่มของผู้รับบริการของสาขาฯ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอก
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

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ค่าเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 4.91
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5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.31
(ระดับดีมาก)

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จุดเด่น
1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ส่งผลให้การ
ดาเนินงานของสาขาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
2. ผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทางานเต็มที่และหาวิธีใหม่ๆ
ปรับให้เข้ากับความต้องการของนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพิจารณาความเสี่ยงตามบริบทของสาขาฯ (นอกเหนือจากความเสี่ยงตามประเด็น
ที่ถูกกาหนดให้พิจารณา) เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสาขาฯ น้อยลง และจานวนนักศึกษาที่คงอยู่น้อยลง
2. ควรประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ควรปรับรูปแบบรายงานการจัดการความรู้และเพิ่มรายละเอียดจากผลการประชุมให้มากขึ้น
4. ควรนาจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพฯ เสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการรายงานความคืบหน้าของการแก้ไขปรับปรุง
5. เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจากการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน มาเน้นการประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ให้มากขึ้น
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

ผลการประเมิน

6. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกหลักสูตร และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มายังคณะ โดยแยกเป็น
รายหลักสูตรตามที่มีการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ดาเนินการได้

6

ข้อ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 5.00

5.00

คะแนน

(ระดับดีมาก)

จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ควรรายงานผลการประเมินความพึงพอใจและผลการปรับปรุงต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในส่วน
ของอาจารย์และนักศึกษาแยกเป็นรายหลักสูตร ส่งไปยังคณะ
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ตารางสรุปรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2561
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลาภู
ตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน
ข้อที่ดาเนินการ
ผลลัพธ์

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการนักศึกษาระดับ
6
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
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (สกอ.5.1.4)

ข้อ

5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

ข้อ

5

ข้อ

5

ข้อ

5

ข้อ

4

ค่าเฉลี่ย

-

ข้อ

7

(สกอ.5.1.5)

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

ข้อ 1 2 3
5 6 7

6



5.00

ข้อ 1 2 3 4
5 6

6



5.00

ข้อ 1 2 3 4
5 6 7

7



5.00

ข้อ 1 2 3 4
5
ข้อ 1 2 3 4
5
ข้อ 1 2 3 4
5
ข้อ 1 2 3
4 5 6
ข้อ 1 2 3 4
5
ข้อ 1 2 3 4
5
ค่าเฉลี่ย

5



5.00

5



5.00

5



5.00

6



5.00

5



5.00

5



5.00

4.31

-

4.31



5.00

ข้อ 1 2 3 4
5 6
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บรรลุ
เป้าหมาย

6

หมาย
เหตุ

ตารางสรุปผลการประเมินหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2561
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลาภู
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน

I

1
2
3
4

1
1
8

-

5.00
5.00
5.00

4.31

5.00
5.00
4.91

การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก

5

1

-

5.00

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

รวม

11

-

10

1

5.00

4.31

4.94

การดาเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

P

O

คะแนนเฉลี่ย

จานวนตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน

องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

10

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

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า
1. ภูมิใจที่เรียนมหาวิทยาลัยรามคาแหง ทาให้มีอาชีพการงานที่ดีขึ้น
2. ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ครบถ้วน
3. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น ในเรื่องระบบการเรียนการสอน
4. ควรจัดให้ความรู้กับศิษย์เก่าที่จบนิติศาสตร์ ในด้านวิชาว่าความเพื่อนาไปใช้ในการสอบทนายความ
5. ต้องการให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาโท
6. อยากให้อาจารย์มาบรรยายที่สาขาฯ โดยเฉพาะสาขานิติศาสตร์มากกว่า 1 ครั้ง
7. ค่าเรียนโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สามารถแบ่งจ่ายได้หรือไม่เพื่อลดภาระ
ของผู้เรียน
8. ควรให้มีการบันทึกเทปการบรรยายของอาจารย์เพื่อสามารถดูย้อนหลังได้
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน
1. สื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning ) ระบบภาพไม่ชัด
2. ควรทาความเข้าใจในเรื่องระบบการจัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ชุมชนรับทราบมากยิ่งขึ้น
ทั้งระบบธรรมดา และระบบ Pre-degree ตามศักยภาพของผู้เรียน
3. สาขาฯ ควรประสานงานระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความสามารถ นาความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง (ร่างหนังสือราชการได้ดี)
ข้อเสนอแนะจาการสัมภาษณ์บุคลากรของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
1. มหาวิทยาลัยไม่แจ้งกาหนดการลงทะเบียนให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคล ต้องดูรายละเอียดที่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ทาให้นักศึกษาบางคนเสียสิทธิ์ในการลงทะเบียนโดยเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้สื่อ
ออนไลน์
2. ความชัดเจนในการปรับตาแหน่งบุคลากร ที่ปรับมาทางานแทนบุคลากรที่ลาออก
3. มหาวิทยาลัยและหลักสูตรฯ ควรมีแผนในการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทให้แต่ละ
สาขาฯ ได้มีโอกาสจัดการศึกษาหมุนเวียนกัน
4. ควรกาหนดช่วงเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่ชัดเจน และเป็นช่วงเวลาต่อเนื่องกันเพื่อให้
สาขาฯบริหารจัดการได้ดีขึ้น
5. โครงการพี่สอนน้องที่มหาวิทยาลัยกาหนด จากัดงบประมาณเฉพาะวิทยากร ทาให้ไม่สามารถใช้
งบประมาณในกิจกรรมอื่นได้
เสนอแนะในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
1.การเขียนผลการดาเนินงานควรเขียนสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการดาเนินงาน เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน
2. การอ้างอิงหลักฐานรายงานการประชุม ควรระบุ ครั้งที่ ..... วาระที่ .....
3. ควรเพิ่มรายละเอียดการประเมินโครงการลงในรายงานการประเมินตนเอง
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