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บทคัดย่ อ
การสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ของสถานศึกษาอุดมศึกษา 260 แห่ ง จาแนกตามมาตรฐานตามกฏกระทรวง แบ่งเป็ น 3 ด้าน ผลการสังเคราะห์ได้
ข้อ เสนอแนะส าคัญ ดัง นี้ 1) ด้า นผลการจัด การศึ ก ษาและการจัด การเรี ย นการสอนที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ
เสนอแนะให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสู ตรที่เกิดจากความต้องการของตลาดให้มีความทันสมัยตามมาตรฐานสากล
ส่ งเสริ มให้คณาจารย์ทาวิจยั และตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ บูรณาการการจัดการเรี ยนการสอนกับบริ การวิชาการแก่
ชุ มชน ส่ งเสริ มความร่ วมมื อกับหน่ ว ยงานทั้งภาครั ฐและเอกชน รวมทั้งชุ มชนในการจัด กิ จกรรมร่ วมกันเพื่ อ
เผยแพร่ ความรู ้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป็ นระบบ และเป็ นประโยชน์กบั ชุมชน 2) ด้านการบริ หารจัดการ
เสนอแนะให้สถานศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการดาเนิ นงานภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองนโยบาย
หลักและนโยบายของผูบ้ ริ หารระดับสูงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ 3) ด้านการประกันคุณภาพภายใน เสนอแนะ
ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบและกลไกในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
คาสาคัญ: การประเมินคุณภาพภายนอก การสังเคราะห์ ข้อเสนอแนะ

1

บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งจากข้อมูล การสังเคราะห์ผลการประเมินคุ ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษา
อุดมศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจยั จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
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Abstract
A synthesis of recommendations from the report on results of the third round external quality
assessment (B. E. 2554 – 2558) of 260 higher education institutions, as classified by the standards based on the
Ministry Regulations, results in the following key recommendations: (1) in the aspect of educational
management outcomes and learner-centered instructional management, the key recommendations are as follows:
the educational institutions should develop instructional programs that meet the market demands and be up-todate based on the international standards; they should encourage the faculty members to conduct research and
publish their research and academic works; they should integrate their instructional management with their
academic service to the community; and they should promote the cooperation with both the state and private
work agencies to systematically disseminate knowledge on arts and culture; (2) in the aspect of management and
administration, the key recommendation is that the educational institutions should develop their internal
operation systems and mechanisms to be able to efficiently respond to the key policies and policies of high level
executives; and (3) in the aspect of internal quality assurance, the key recommendation is that the educational
institutions should develop their systems and mechanisms for filing and reporting information based on quality
evaluation criteria.
Keywords: External quality assessment, Synthesis, Recommendation
1

This article is a part of the report on a synthesis of results of the third round external quality assessment (B. E. 2554 – 2558)
which has received research fund from the Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public organization )
in the 2015 fiscal year.

บทนา
สถานศึ กษาอุ ดมศึ กษาเป็ นสถาบันอุ ดมศึ กษาชั้นสู งของประเทศ มี ภารกิ จด้านการเรี ยนการสอน การวิจัย
การบริ การวิชาการแก่สังคม และการทานุ บารุ งศิ ลปและวัฒนธรรม การดาเนิ นการตามภารกิ จดังกล่าวมี ความสาคัญ
อย่างยิ่งต่ อการพัฒนาประเทศ การประเมิ นภายนอกเป็ นการประเมิ นคุ ณภาพการจัดการศึ กษาเพื่ อให้มีการติ ดตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพ และมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา ส านักงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ กษา (องค์การมหาชน) หรื อ สมศ. ดาเนิ นการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของ
สถานศึกษาอุดมศึกษาทั้งหมด 260 แห่ง ดังนี้
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ประเภทสถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด สกอ.
1. มหาวิทยาลัยในกากับรัฐ
2. มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ
3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยเอกชน
วิทยาลัยเอกชน
สถาบันเอกชน
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
6. วิทยาลัยชุมชน
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางระดับปริ ญญาตรี ขึน้ ไป
1. กระทรวงกลาโหม
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. กระทรวงคมนาคม
5. กระทรวงวัฒนธรรม
6. กระทรวงสาธารณสุข
7. กรุ งเทพมหานคร
8. สานักงานตารวจแห่งชาติ
9. สภากาชาดไทย
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางระดับตา่ กว่ าปริ ญญาตรี
1. กระทรวงกลาโหม
2. ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร
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จานวน
169
14
16
69
40
21
8
40
9
21
91
71
37
18
1
2
1
37
1
2
1
20
10
10

การสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเพื่ อการพัฒนาจากรายงานผลการประเมิน ทั้ง 260 ฉบับ โดยการสังเคราะห์
เนื้ อหาจะได้ข ้อ เสนอแนะเพื่ อ การพัฒ นาในภาพรวมที่ เป็ นประโยชน์ ในการพั ฒ นาสถานศึ กษาอุ ด มศึ ก ษา
การสังเคราะห์จาแนกตามมาตรฐานตามกฎกระทรวง 4 มาตรฐาน แต่เนื่ องจาก สมศ. ได้รวมมาตรฐานที่ว่าด้วยผล
การจัดการศึกษา เข้ากับมาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพราะมาตรฐานทั้งสอง
ประกอบด้วยตัวบ่ งชี้ ที่เกี่ ยวข้องกัน ผลการสังเคราะห์จึงนาเสนอเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลการจัดการศึ กษาและ
การจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (มาตรฐานที่ 1 และ มาตรฐานที่ 3) ด้านการบริ หารจัดการศึ กษา
(มาตรฐานที่ 2 ) และด้านการประกันคุณภาพภายใน (มาตรฐานที่ 4)
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ผลการสั งเคราะห์ ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
การสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนก
เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้านการบริ หารจัด
การศึกษา และด้านการประกันคุณภาพภายใน
1. ข้ อเสนอแนะด้ านผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ข้อเสนอแนะนาเสนอเป็ น 6 ด้านย่อย ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพบัณฑิต 2) ด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่
ได้รั บ การตี พิ ม พ์ เผยแพร่ 3) ด้า นการบริ การวิ ช าการแก่ สั ง คม 4) ด้า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปและวัฒ นธรรม
5) ด้านอัตลักษณ์ของสถาบัน และ 6) ด้านมาตรการส่ งเสริ ม ข้อเสนอแนะแต่ละด้านมีดงั นี้
1.1 ด้ านคุณภาพบัณฑิต สถานศึกษาควรดาเนินการ ดังนี้
1.1.1 พัฒ นาหลักสู ต รที่ เกิ ดจากความต้องการของตลาดให้มีความทันสมัยตามมาตรฐานสากล
ตอบสนองความต้องการของสังคมในพื้ นที่ หรื อเป็ นหลักสู ต รที่ เป็ นจุ ด เด่ น มี ค วามได้เปรี ยบของสถานศึ กษา
เพื่อเข้าสู่ระบบการแข่งขันทางการศึกษา
1.1.2 จัดหลักสู ตรบูรณาการ เน้นทักษะการใช้ภาษาสากล หรื อภาษาอังกฤษแก่นกั ศึกษา และจัดให้
มีการทดสอบภาษาอังกฤษโดยกาหนดเป็ นเกณฑ์ข้ นั ต่าก่อนสาเร็ จการศึกษา
1.1.3 ทบทวนเนื้ อหา หลักสู ตรวิชาที่ สร้างความสอดคล้องและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ปั จจุบนั และบริ บทที่ เปลี่ยนแปลงไป บรรจุรายวิชาอาเซี ยนศึ กษาไว้ในทุ กหลักสู ตร เพื่ อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน
1.1.4 จัด การเรี ยนการสอนโดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน ซึ่ งช่ ว ยเสริ มคุ ณ ลัก ษณะของผู ้เรี ยนทั้ ง
ในด้านความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการทางานเป็ นทีม เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการกาหนดเนื้อหารายวิชามากขึ้น และแจ้งผลประเมินการเรี ยนการสอนเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนา
1.1.5 กาหนดคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผูส้ าเร็ จการศึ กษา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณ ควรบูรณาการเข้ากับเนื้ อหารายวิชา รวมถึงการจัดกิ จกรรม/โครงการเพื่ อก่อให้เกิ ดการปลูกฝั ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.1.6 ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการปฏิ บัติจริ งในสาขาวิชาหรื อรายวิช าที่ มีการฝึ กปฏิ บตั ิ เพื่ อให้
ผูส้ าเร็ จการศึกษาสามารถนาองค์ความรู ้ไปปรับใช้ในชุมชนได้มากขึ้น
1.1.7 กาหนดกรอบนโยบายที่ รับรู ้ร่วมกันในแต่ละภาคเรี ยน/แต่ละปี รวมทั้งปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การสอนโดยใช้วิธีการปฏิ บัติ เป็ นฐาน (Practice - based learning) โครงการเป็ นฐาน (Project - based learning)
หรื อชุมชนเป็ นฐาน (Community - based learning) มีการจัดประชุมแสดงผลงานการปฏิบตั ิของนักศึกษาหรื อจัดให้
มีการถอดบทเรี ยนจากการศึ กษาประสบการณ์ เพื่อสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้จากประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน
1.1.8 วางแผนการบริ หารกับ จัด การการศึ กษาทั้งระดับปริ ญ ญาตรี แ ละบัณ ฑิ ต ศึ กษาที่ เป็ นแผน
ระยะยาว รวมทั้งให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เป็ นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
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1.1.9 นาข้อมูลผลการสารวจคุณภาพของบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ
มากาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มให้บณ
ั ฑิต
1.1.10 สร้ างความร่ วมมื อ กับ หน่ ว ยงาน องค์กร หรื อ สถาบัน การศึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อมเพื่ อขอ
การสนับสนุนด้านการใช้ทรัพยากรการศึกษาร่ วมกัน
1.2 ด้ านงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ ที่ได้ รับการตีพมิ พ์ เผยแพร่ สถานศึกษาควรดาเนินการ ดังนี้
1.2.1 จัดหางบประมาณทั้งแหล่งเงินทุนภายในและภายนอกเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการทาวิจยั
1.2.2 กาหนดนโยบายให้คณาจารย์ตอ้ งสร้างผลงานทั้งตาราและบทความทางวิชาการโดยเฉพาะ
บทความวิ จัย ในแต่ ล ะปี การศึ ก ษา ก าหนดภาระงานของอาจารย์ใ ห้ เอื้ อ ต่ อ การท างานวิ จัย งานสร้ า งสรรค์
และงานวิชาการอื่นๆ
1.2.3 พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล บทความวิ ช าการ บทความวิ จัย และแหล่ ง ตี พิ ม พ์ เผยแพร่
หรื อนาเสนองานวิจยั ให้แก่คณาจารย์
1.2.4 ส่ ง เสริ มให้ ค ณาจารย์ท างานวิ จัย และตี พิ ม พ์ ผ ลงานทางวิ ช าการในระดับ ชาติ ที่ มี อ ยู่
ในฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐาน
1.2.5 พัฒนาคุ ณ ภาพวารสารของสถานศึ กษาให้มีคุณ ภาพในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่ อเป็ น
ช่ องทางในการส่ งเสริ มให้คณาจารย์และนักศึ กษาส่ งผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการตี พิ มพ์ในวารสารของ
สถานศึกษา
1.2.6 กาหนดหลักเกณฑ์ให้ผรู ้ ับทุนวิจยั ต้องตี พิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการตามรายชื่ อวารสาร
ที่สถานศึกษากาหนด
1.2.7 สร้ างเครื อ ข่ ายทางวิช าการและการวิจยั กับหน่ วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึ กษา
รวมถึงต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการทาวิจยั ของอาจารย์และการใช้ทรัพยากรร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2.8 สร้างแรงจูงใจและให้รางวัลกับอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจยั ดีเด่น มีคุณภาพ จัดระบบสนับสนุน
และสร้างขวัญกาลังใจแก่ผพู ้ ฒั นางานวิจยั หรื องานวิชาการที่มีคุณภาพ
1.2.9 จัด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งนัก วิ จัย สร้ า งระบบพัฒ นาศัก ยภาพของนัก วิ จัย
และจัดระบบพี่เลี้ยงนักวิจยั
1.2.10 ส่ งเสริ มเรื่ องอนุ สิทธิ บัตร และสิ ทธิ บตั รงานวิจยั พัฒนาผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
เพื่อใช้ประโยชน์จริ งกับหน่วยงานที่ตอ้ งการพัฒนา
1.2.11 ผลักดันการพัฒนาหนังสื อ หรื อตาราเป็ น e-book, e-text และ e-journal มากขึ้น
1.2.12 พัฒนาหน่ วยวิจยั พัฒนาระบบและกลไกบริ หารจัดการงานวิจยั รวมทั้งระบบติ ดตามและ
ประเมินผลงานวิจยั ตลอดจนสร้างเครื อข่ายสนับสนุนการวิจยั
1.2.13 ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในการท าวิ จัย ในลัก ษณะชุ ด โครงการเชิ ง บู ร ณาการ และสร้ า ง
ความร่ วมมือให้อาจารย์ทาวิจยั ในรู ปชุดโครงการ
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1.2.14 จัดระบบพี่เลี้ยงในการทาวิจยั ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่มีทกั ษะในการสร้าง
ผลงานวิจยั พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการทาวิจยั โดยให้เป็ นผูร้ ่ วมทาวิจยั กับผูท้ ี่มีความสามารถในการทางาน
วิจยั
1.3 ด้ านการบริการวิชาการแก่ สังคม สถานศึกษาควรดาเนินการ ดังนี้
1.3.1 สร้ างความเข้าใจในวงกว้างเกี่ ย วกับ ประโยชน์ ข องการน าความรู ้ แ ละประสบการณ์ จาก
การให้บริ การวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
1.3.2 วางแผนการกาหนดพื้ นที่ เป้ าหมายในการบริ การวิชาการ กาหนดกลุ่มเป้ าหมายและโจทย์
ที่ เป็ นความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายในการทาโครงการบริ การวิชาการ เพื่ อให้เกิ ดผลกระทบต่ อชุ มชนอย่าง
แท้จริ ง รวมทั้งบูรณาการการให้บริ การวิชาการจากสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่ วมกัน
1.3.3 บู ร ณาการการจัด การเรี ย นการสอนกับ บริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนโดยความร่ วมมื อและ
การประสานงานจากหลายคณะเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรภายนอกและประชาชนให้มากขึ้น
1.3.4 ด าเนิ น งานแบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ พัฒ นาชุ ม ชนอย่างต่ อ เนื่ อ ง และชุ ม ชนได้รั บ ประโยชน์
อย่างแท้จริ ง จัดโครงการและกิจกรรมที่เป็ นความต้องการหรื อสามารถช่วยชี้ นาหรื อแก้ปัญหาของสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชุมชนที่อยูใ่ กล้เคียงสถานศึกษา และจัดทาเป็ นโครงการระยะยาว
1.3.5 มุ่ งเน้น การสร้ างเครื อ ข่ ายความร่ วมมื อ ทางวิ ช าการกับ ต่ า งสถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เครื อข่ายศิษย์เก่าที่สามารถนาไปสู่
การปฏิบตั ิได้อย่างชัดเจน
1.3.6 รวบรวมองค์ค วามรู ้ และถอดบทเรี ย นที่ ไ ด้จากการบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั งคม เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ในการเป็ นฐานข้อมูลองค์ความรู ้ในการบริ การทางวิชาการให้มีประสิ ทธิ ภาพ และต่อยอดองค์ความรู ้น้ นั
สู่งานวิจยั
1.3.7 สนับสนุนและส่ งเสริ มการบริ การวิชาการให้กว้างขวาง รวมถึงการสังเคราะห์ผลงานบริ การ
ทางวิชาการ การสรุ ปประสบการณ์ ที่ได้จากการบริ การวิชาการให้เป็ นองค์ความรู ้ และนามาถอดบทเรี ยนหรื อ
ถอดองค์ความรู ้ และนาไปใช้ประโยชน์
1.3.8 สร้างเครื อข่ายศิษย์เก่า รวมถึงการใช้ประโยชน์จากศิษย์เก่าและองค์กรของศิษย์เก่าเพื่อให้เกิด
เครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก
1.3.9 จัดกิ จกรรมพบปะร่ วมกันระหว่างสถานศึ กษา ชุ มชน ผูป้ ระกอบการ ส่ วนราชการท้องถิ่ น
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินการพัฒนาการบริ การวิชาการเชิงรุ กได้
1.3.10 ต่อยอดองค์ความรู ้และประสบการณ์ จากการให้บริ การวิชาการเพื่อการพัฒนาชุ มชนและ
สังคมที่มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งทางวิชาการแก่ชุมชนในลักษณะการวิจยั
โดยชุมชนมีส่วนร่ วม
1.3.11 บู ร ณ าการงานบริ การทางวิ ช าการแก่ สั ง คมกั บ การเรี ยนการสอน และการวิ จั ย
มีการประเมินผลและนาผลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุ งงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
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1.4 ด้ านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม สถานศึกษาควรดาเนินการ ดังนี้
1.4.1 วางแผนการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมให้ มี ก ารด าเนิ น งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม และ
บูรณาการโครงการทานุบารุ งศิลปและวัฒนธรรมกับกระบวนการเรี ยนการสอน การวิจยั และการบริ การวิชาการ
1.4.2 พัฒนาโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากสมรรถนะหลักขององค์กร อาจทาแนวปฏิบตั ิที่
ชัดเจนของสมรรถนะหลักออกมาเป็ นพฤติ กรรมที่ บุคลากรสามารถปฏิ บัติได้ เพื่ อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เข้าใจและ
สร้างต้นแบบผูน้ าด้านวัฒนธรรมแต่ละด้าน
1.4.3 จัดทาแผนงานการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย เผยแพร่ ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้ าหมาย และขยายสู่ประเทศต่างๆ ในอาเซี ยนและนานาชาติ
1.4.4 ส่ งเสริ มให้มีความร่ วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนในการจัดกิจกรรม
ร่ วมกันเพื่ อเผยแพร่ ความรู ้ ท างด้านศิ ลปะและวัฒ นธรรมเพิ่ ม ขึ้ นอย่างเป็ นระบบ และเป็ นประโยชน์กบั ชุ มชน
โดยชุมชนมีส่วนร่ วมในการปลูกฝังให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมที่ดี
1.4.5 ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การบู ร ณาการทั้งบุ ค ลากร และนัก ศึ ก ษา ร่ วมกัน กับ หน่ ว ยงานภายนอก
ทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่ วมกิจกรรมและสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อชุมชนที่อาศัยอยู่
1.4.6 บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการทานุ บารุ งศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน และส่ งเสริ ม
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่เป็ นเอกลักษณ์ของพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ สู่สาธารณชน
1.4.7 ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร นิสิตนักศึกษาต่อการพัฒนาสุ นทรี ยภาพในมิติศิลปะและ
วัฒนธรรมในทุกๆ ปี การศึ กษา นาผลการสารวจความพึงพอใจนักศึ กษา และบุคลากรมาวางแผนพัฒนาสถาบัน
ด้านสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย และความสวยงามของภูมิทศั น์อย่างเป็ นรู ปธรรม
1.5 ด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา สถานศึกษาควรดาเนินการ ดังนี้
1.5.1 กาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้สะท้อนปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา
อย่างชัดเจน โดยอาจมุ่ งเน้นในประเด็นเพี ยงหนึ่ งเดี ยว เพื่ อให้เกิ ดเป็ นรู ปธรรมที่ ชัด เจน และส่ งเสริ มกิ จกรรม
นักศึกษาให้เป็ นไปตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1.5.2 สร้างความชัดเจนในด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และจุดเน้นของทั้งระดับสถาบันและระดับ
คณะ ตลอดจนมาตรการที่เชื่อมโยงสู่โครงการ/กิจกรรมอย่างมีส่วนร่ วมทัว่ ทั้งองค์กร
1.5.3 ส่ งเสริ มให้อาจารย์ที่ มีความสามารถ ถ่ ายทอดเทคนิ คการสอนให้กบั อาจารย์ใหม่ เพื่ อให้
สามารถคงเอกลักษณ์การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการปฏิบตั ิให้คงอยู่
1.5.4 พัฒ นากิ จกรรมหรื อ แผนงานที่ เกี่ ยวข้องกับอัต ลักษณ์ เอกลักษณ์ และวัฒ นธรรมท้องถิ่ น
ที่สามารถดาเนินงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป
1.5.5 พัฒนาวิธีการเรี ยนการสอนแบบอิงประสบการณ์หรื ออื่นๆ เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของบัณฑิต
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา บูรณาการกับการเรี ยนการสอน โครงการและกิจกรรมให้ครอบคลุมแบบประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่สามารถวัดได้เป็ นรู ปธรรม
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1.5.6 พัฒ นารู ป แบบของการท ากิ จ กรรมเกี่ ย วกับ ตัว บ่ ง ชี้ อัต ลัก ษณ์ ใ ห้ ชั ด เจน และมี ร ะบบ
การประเมินผลตามอัตลักษณ์ที่ประกาศไว้
1.5.7 จั ด กระบวนการพั ฒ นา ประชาสั ม พั น ธ์ และประเมิ น ความส าเร็ จของการสร้ า ง
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ให้กบั นักศึกษา บุคลากร และชุมชนในท้องถิ่น
1.5.8 ให้ ทุ กภ าคส่ วน ที่ เกี่ ยวข้ อ งเข้ า มามี ส่ วน ร่ วม ทั้ งผู ้ บ ริ ห าร คณ าจารย์ บุ คลากร
ศิษย์เก่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพื่อกาหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้ชดั เจนและสะท้อนความโดดเด่นของสถานศึกษา
1.5.9 ส่ งเสริ มการบูรณาการคุณธรรมจริ ยธรรม อัตลักษณ์ของบัณฑิต ในการจัดการเรี ยนการสอน
และนาข้อมูลจากการประเมินคุณภาพบัณฑิตมาปรับปรุ งและพัฒนาให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบัน
1.6 ด้ านมาตรการส่ งเสริม สถานศึกษาควรดาเนินการ ดังนี้
1.6.1 กาหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการให้ชัดเจน เพื่ อชี้ นา แก้ปัญหาสังคม และงาน
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้านอื่น เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
1.6.2 จัด ท าแผนประชาสัม พัน ธ์ เชิ งรุ ก โดยเพิ่ ม ช่ องทางการประชาสั มพัน ธ์ แ ละสื่ อ สารต่ างๆ
ให้หน่ วยงานทั้งภายในและภายนอก ได้รู้จกั โครงการฯ ที่ สถานศึ กษาจัดอย่างทัว่ ถึง รวมทั้งจัดหามาตรการจูงใจ
ให้คณะและหน่วยงานต่างๆ ในสถานศึกษาเข้าร่ วมโครงการ
1.6.3 จัดทาโครงการร่ วมกับชุมชนรอบข้าง เพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยูอ่ าศัย สร้างจิตสานึ ก
ด้านจิ ตสาธารณะ และเสริ มสร้างสุ ขภาพกาย ใจ ให้เข้มแข็ง ปราศจากยาเสพติด จัดโครงการ/กิ จกรรมที่เชื่ อมโยง
และสอดคล้องกันในระดับสถาบันและระดับคณะ
1.6.4 กาหนดมาตรการส่ งเสริ มเพื่ อป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาสังคมให้ค รบถ้วนทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา สนับสนุนโครงการศึกษาที่มุ่งเน้นการสื บสานวัฒนธรรมในพื้นที่ เพื่อมุ่งการชี้นาสังคม
1.6.5 พัฒนาและขยายการดาเนินงานในรู ปเครื อข่าย และเลือกประเด็นมาตรการส่ งเสริ มที่เกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาในชีวิต เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริ มความเข้มแข็งของชุมชน
1.6.6 ประเมินประสิ ทธิ ผลและติ ดตามผลกระทบของโครงการในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับการสร้าง
ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ าของสั งคม พร้ อมทั้งน าผลการประเมิ น ไปใช้ป ระกอบการปรั บ แผนและการจัด ท าแผน
ในภาพรวมเป็ นประจาทุกปี เมื่อเสร็ จสิ้ นการดาเนินงานตามแผน
2. ข้ อเสนอแนะด้ านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรดาเนินการ ดังนี้
2.1 พัฒนาระบบและกลไกการดาเนิ นงานภายในมหาวิ ทยาลัยให้สามารถตอบสนองนโยบายหลัก
และนโยบายใหม่ของผูบ้ ริ หารระดับสูงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.2 ติดตามการนากลยุทธ์ลงสู่ การปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ตลอดจนประเมิน
กลยุทธ์และประเมินความสาเร็ จในการดาเนินงาน เพื่อปรับกลยุทธ์ได้รวดเร็ วทันเหตุการณ์
2.3 กาหนดบทบาทหน้าที่ ของผูบ้ ริ หารให้ชดั เจน รวมทั้งสร้างการมี ส่วนร่ วมของบุคลากรทั้งหมด
ซึ่ งเป็ นการสร้ างรากฐานการบริ หารงาน ตลอดจนเป็ นเวที การสร้างผูบ้ ริ หารที่ นาไปสู่ การสร้ างความแข็งแกร่ ง
ในการบริ หารงานระดับสถานศึกษา
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2.4 กาหนดเป็ นนโยบายและมาตรการที่ สาคัญให้คณาจารย์ตอ้ งสร้างผลงานทั้งตาราและมีมาตรการ
ในการธารงรักษาบุคลากร และสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างสรรค์
ความร่ วมมือร่ วมใจเพื่อให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น
2.5 ทบทวน/พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสถานศึ ก ษาโดยมี ก ารก าหนด
ตัวบ่ งชี้ เกณฑ์การประเมิ น และค่ าเป้ าหมายการด าเนิ นงานทุ กระดับ รวมทั้งด าเนิ น การตามแผนยุท ธศาสตร์
อย่างจริ งจัง มีระบบติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดาเนินงานต่อสภาสถาบัน
2.6 กาหนดและถ่ายทอดค่าเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ ลงสู่ระดับบุคคล (Individual Score Card) ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้บุคคลพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น
2.7 พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารจัด การและการตัด สิ น ใจ การเรี ยนการสอน การวิจัย
การประกันคุณภาพการศึกษา และฐานข้อมูลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั และปรับปรุ งให้ทนั สมัย
2.8 พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้การดาเนินงานเป็ นการดาเนินงานเชิงคุณภาพตลอดทั้งองค์กรเพื่อเข้าสู่
วัฒนธรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
2.9 ผูบ้ ริ ห ารร่ วมกัน กาหนดการบริ ห ารงานทุ กด้านให้ มีค วามชัด เจนและท าความเข้าใจร่ วมกัน
โดยจัดทาระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการบริ หารงาน การปฏิ บตั ิงานคณะ เสนอต่อสภาสถาบัน และสื่ อสารความ
เข้าใจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
2.10 จัดทาแผนพัฒนาบุ คลากรสายสนับสนุ น ทั้งการศึ กษาต่ อเนื่ องและต่อยอด รวมทั้งพัฒนาด้าน
ภาษาต่างประเทศการเตรี ยมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน
3. ข้ อเสนอแนะด้ านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาควรดาเนินการ ดังนี้
3.1 กาหนดให้ระดับผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบการดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้
3.2 พัฒนาระบบและกลไกในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพให้สามารถ
นามาใช้ได้อย่างถูกต้องและทันต่อความต้องการใช้งาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงได้
ทั้งในระหว่างคณะ และสถานศึกษา
3.3 หน่วยงานส่ วนกลางที่เป็ นเจ้าภาพในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาควรดาเนิ นการ
ประชุมสัมมนาอาจารย์และบุคลากรของทุกหน่วยงานให้มีความรู ้และความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพ
3.4 สร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับให้ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
และการนาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมากาหนดนโยบายเร่ งด่วนและ/
หรื อทาแผนยกระดับ และปฏิ บตั ิ อย่างเป็ นรู ปธรรมในตัวบ่งชี้ คุณภาพที่ สาคัญและเป็ นภารกิ จหลัก เพื่อเชื่ อมโยง
ความพร้อมไปสู่การประเมินคุณภาพภายนอก
3.5 สังเคราะห์และทบทวน เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. และ สมศ. และบริ บทของสถานศึกษาให้ชดั เจน
และเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพตามบริ บทและปรัชญาของสถานศึกษา
3.6 สร้ า งความตระหนักและความรั บ ผิ ด ชอบในด้า นการประกัน คุ ณ ภาพให้ เกิ ด ขึ้ น กับ บุ ค ลากร
ทุกระดับ พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง
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3.7 ส่ งเสริ มให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมด้านการประกันคุณภาพอย่างสม่าเสมอ สร้างกลไก
ให้ทุกคนมีส่วนร่ วม มีการกากับติดตามการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผูบ้ ริ หาร
ทราบเป็ นประจาทุกภาคการศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
3.8 ควรมีการติดตามและตรวจสอบตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพ และนาผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3.9 ส่ งเสริ ม บุ ค ลากรทุ กระดับ ให้มีส่ วนร่ วมและให้ค วามส าคัญ ในการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษา
โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็ นส่ วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมคุณภาพ

บทสรุป
การสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ของสถานศึ ก ษาอุ ด มศึ ก ษา จ าแนกตามมาตรฐานตามกฏกระทรวงเป็ น 3 ด้า น ข้อ เสนอแนะส าคัญ ได้แ ก่
1) ด้านผลการจัด การศึ ก ษาและการจัด การเรี ย นการสอนที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ เสนอแนะให้ ส ถานศึ ก ษา
พัฒนาหลักสู ตรที่ เกิ ดจากความต้องการของตลาดให้มีความทันสมัยตามมาตรฐานสากล ส่ งเสริ มให้คณาจารย์
ทางานวิจยั และตี พิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ที่ได้มาตรฐาน บูรณาการการจัดการเรี ยนการสอนกับบริ การวิชาการแก่ชุมชนโดยความร่ วมมือและการประสานงาน
จากหลายคณะเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรภายนอกและประชาชน ส่ งเสริ มให้มีความร่ วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุ มชนในการจัดกิ จกรรมร่ วมกันเพื่ อเผยแพร่ ความรู ้ทางด้านศิ ลปะและวัฒนธรรม
อย่างเป็ นระบบ และเป็ นประโยชน์ กับ ชุ ม ชน โดยชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ วมในการปลูก ฝั งให้ เกิ ด เป็ นวัฒ นธรรมที่ ดี
2) ด้านการบริ หารจัดการ เสนอแนะให้สถานศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการดาเนิ นงานภายในมหาวิทยาลัยให้
สามารถตอบสนองนโยบายหลั ก และนโยบายของผู ้บ ริ หารระดั บ สู งได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ และ
3) ด้านการประกันคุณภาพภายใน เสนอแนะให้สถานศึกษาพัฒนาระบบและกลไกในการจัดเก็บและรายงานข้อมูล
ตามเกณฑ์ประเมิ นคุ ณ ภาพ ให้ส ามารถน ามาใช้ได้อย่างถูกต้องและทัน ต่ อความต้องการใช้งาน พัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงได้ท้ งั ในระหว่างคณะ และสถานศึกษา สถานศึกษาอุดมศึกษาแต่ละแห่ ง
สามารถนาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอุดมศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
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