15.2 สุพรรณบุรี (CAR 55-SP-SCI)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการพลศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

กลุม ค2 สถาบันเฉพาะทาง ที่เนนระดับปริญญาตรี
ประจํารอบปการศึกษา 2555
คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ตรวจประเมินคุณภาพฯ วันที่ 23 - 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

คํานํา
ตามที่สถาบันการพลศึกษาไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่ง
เปนไปตามขอกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันการพลศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจะตองผานการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถาบันหรือหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
คณะผูประเมินไดศึกษาเอกสารและตรวจเยี่ยมในพื้นที่ ตลอดจนสังเกตและสัมภาษณผูมีสวนไดสวน
เสียโดยวิธีสุมสอบถามเพื่อสะทอนสภาพการดําเนินงานจริงของหนวยงาน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและ
กระบวนการที่สถาบันการพลศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและจัดทําเปน
รายงานฉบับสมบูรณฉบับนี้แลว
คณะผูประเมินหวังอยางยิ่งวาผลการประเมิน ขอสังเกต และขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดใหไวระหวาง
การตรวจเยี่ยมและประเมินในรายงานฉบับนี้จะเปนประโยชน และมีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของหนวยงาน ใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น สามารถสะทอนสภาพจริงที่ผูบริหารหนวยงานสามารถ
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาตามนโยบายของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคในการประเมิน
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงาน ตามระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายใน และวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ ตามเกณฑของ
สถาบันการพลศึกษา
2. เพื่อยืนยันสภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของหนวยงาน
3. เพื่อใหหนวยงานทราบสภาพการดําเนินงานที่แทจริงของตนเองอันจะนําไปสูแนวทาง
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่หนวยงานกําหนดไว
4. เพื่อนําเสนอจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การดําเนินงานของหนวยงานรับประเมิน
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...............................................ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย ประดิษฐ มีสุข)

...................................................... กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพรัตน พบลาภ)

...................................................... กรรมการ
(นายมานะ ภูหลํา)

...................................................... กรรมการ
(นางสาวชนิตา ไกรเพชร)

...................................................... กรรมการ
(นางสาวอรวรรณ อุทัยมณีรัตน)

...................................................... กรรมการ และเลขานุการ
(นางสาวนวเนตร สังขสมบูรณ)
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บทสรุปผูบริหาร
ในปการศึกษา 2555 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ทั้งในระดับวิทยาเขตและระดับคณะ ซึ่งเทียบเคียงไดกับการประเมิน 1 มหาวิทยาลัย และ 3 คณะ
ซึ่งประกอบดวยคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร คณะศิลปศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 โดยมีองคประกอบที่ 1,6,7 และ 8
มีคุณภาพระดับดีมาก องคประกอบที่ 2,5 และ 9 มีคุณภาพระดับดี และองคประกอบที่ 3 และ 4
มีคุณภาพระดับพอใช วิเคราะหปจจัยนําเขาพบวามีคุณภาพระดับ พอใช สวนกระบวนการและผลลัพธ
มีคุณภาพระดับดี
ขอเสนอแนะในการพัฒนากรณีเรงดวน
1. ดานการวิจัย
2. แผนพัฒนาบุคลากร
3. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
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วิธีดําเนินงาน (ตามการดําเนินงานของแตละวิทยาเขต)
วันที่ 23 มิถุนายน 2556
08.30-09.30 น. คณะผูประเมินการศึกษาภายในประชุมเตรียมความพรอม และตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการประเมินรวมกัน
09.30-10.00 น.  ผูบริหารกลาวตอนรับทีมผูประเมินโดยรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
 รศ.ประดิษฐ มีสุข ประธานกรรมการประเมิน
กลาวแนะนําผูประเมินภายในและวัตถุประสงคของการประเมินภายใน
 ทีมผูบริหารระดับวิทยาเขต นําเสนอผลการดําเนินงาน
ในรอบปการศึกษา 2555
ทีม 1
ทีม 2
ทีม 3
10.00-11.00 น.
สัมภาษณ
สัมภาษณ
สัมภาษณ
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
รองคณบดี 3 คณะวิชา
ประจําวิทยาเขต
11.00-12.00 น.
สัมภาษณ
สัมภาษณกรรมการ
สัมภาษณตัวแทนผูใช
ผูวาราชการจังหวัด
ผูทรงคุณวุฒิระดับ
บัณฑิต 3 คณะ
วิทยาเขต
ศิษยเกา
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.45 น.
สัมภาษณตัวแทน
สัมภาษณตัวแทนชุมชน
สัมภาษณตัวแทน
เจาหนาที่ 3 คณะ คณะ ผูป กครอง คณะละ 1-2 นักศึกษา 3 คณะ คณะละ
ละ 1-2 คน
คน
1-2 คน
13.45-14.30 น.
สัมภาษณตัวแทน
สัมภาษณตัวแทนอาจารย 3 คณะ
ผูทรงคุณวุฒิ
คณะละ 1-2 คน
14.30-15.30 น. คณะผูประเมินเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร
และคณะศึกษาศาสตร
15.30-16.30 น. เยี่ยมชมหอพักนักศึกษา เยี่ยมชมสํานักงานรอง เยี่ยมชมหองสมุด
โรงอาหาร หองน้ํา
อธิการบดี สนามกีฬา
หองเรียน หองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยาศาสตร
โรงยิม
คอมพิวเตอร
การกีฬา สระวายน้ํา
หองปฏิบัติการทางภาษา
ฯลฯ
ฯลฯ
16.30-21.00 น. • ประชุมตัดสินผลระดับวิทยาเขตและระดับคณะวิชา
• รับประทานอาหารเย็น
• ศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
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วันที่ 24 มิถุนายน 2556
08.00-12.00 น. • ทีมผูประเมินวิเคราะห จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข และจัดทํา
รายงานระดับวิทยาเขต (หองทํางานทีมผูประเมิน)
12.00-13.00 น. • รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-20.00 น. • จัดทํารายงานระดับวิทยาเขตและระดับคณะวิชา
วันที่ 25 มิถุนายน 2556
08.00-10.00 น. • จัดทํารายงานระดับวิทยาเขตและระดับคณะวิชา (ตอ)
10.00-11.30 น. • รายงานสรุปผลการประเมินระดับวิทยาเขตและระดับคณะวิชา (บุคลากร
ทัง้ หมดในหองประชุมรวม)
11.30-12.00 น. • อภิปราย ซักถาม เพิ่มเติม และปดการประชุม
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจํารอบปการศึกษา 2555
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
.
ตาราง ป.1 – ป.5 ให Print ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตาม file โปรแกรม กรอก ป.1
และตาราง กพร. Check list
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ขอเสนอแนะรายองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
การใหความรูเรื่องแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําปใหมีแนวปฏิบัติที่
สอดคลองกับวิทยาเขต โดยทบทวนแผนกลยุทธเปน
แบบ Rolling Plan

แนวปฏิบัติที่ดี/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
การพัฒนาการเรียนการสอนจากการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนเกือบทุกรายวิชา
จุดที่ควรพัฒนา
1.การกําหนดพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
นักศึกษา

2.การพัฒนาใหคณาจารยที่มีคุณวุฒิและตําแหนง
ทางวิชาการใหสูงขึ้น

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรมีการรวบรวมผลงานวิจัยในชั้นเรียนไปรวบรวม
เขียนใหชัดเจนเปนรูปแบบงานวิจัยที่เปนทางการ
5 บท เพื่อประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ
ตอไป
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1.1 ควรมีการประชุมรวมกันในการกําหนด
พฤติกรรมระหวางวิทยาเขต คณะวิชา เพื่อที่จะได
รวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมใหมีความชัดเจนมากขึ้น
เชน วิทยาเขตกําหนด 1 พฤติกรรม
แตละคณะ 1 พฤติกรรม
1.2 ไมควรกําหนดพฤติกรรมมากเกินไป
2.ควรมีการสงเสริมสนับสนุนสรางขวัญและกําลังใจ
ใหบุคลากรไดทําผลงานทางวิชาการเพื่อปรับ
ตําแหนงสูงขึ้นและศึกษาตอในระดับปริญญาเอกมาก
ขึ้นโดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2555
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จุดที่ควรพัฒนา
3.การประเมินมาตรฐานหลักสูตร (สาขาวิชา)

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
3.ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินระดับ
หลักสูตร (สาขาวิชา) ที่เปนไปตามเกณฑของ สกอ.
และรายงานผลการประเมินใหชัดเจน โดยคณะ
วิทยาศาสตรฯ ใหเปนไปตามเกณฑกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) คณะศิลป
ศาสตรและศึกษาศาสตร ตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548

แนวปฏิบัติที่ดี/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
มีการสรางระบบพี่เลี้ยงสําหรับผูนํานักศึกษา
เพื่อใหสามารถมาทํางานในองคการนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะวิชาอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ (การชักชวนรุนนองที่มีความสนใจ
การทํากิจกรรม มาเรียนรูการทํางานของงาน
กิจกรรมนักศึกษาจากรุนสูรุน)
จุดที่ควรพัฒนา
1.การวางแผนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ ใหแก
ศิษยเกา
2.การประเมินคุณภาพของการใหบริการในแก
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา

3.การนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความตองการของนักศึกษา
4.การสํารวจขอมูลจากนักศึกษาและศิษยเกาเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจในบริการที่สถาบันจัด

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรมีการสรางเครือขายการทํางานขององคกา
นักศึกษาระหวางวิทยาเขตทั้ง 17 วิทยาเขต หรือ
วิทยาเขตที่อยูในเขตพื้นที่ภาคเดียวกันเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํางานและเกิดความ
เขมแข็งตอไป
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1.ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหม ๆ
ใหแกศิษยเกาเปนระยะๆ
2.ควรมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการใน
ทุกๆดาน เชน ดานการใหคําปรึกษาทั้งวิชาการและ
ชีวิตสวนตัว ดานสุขภาพรางกายและจิตใจ ขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาปจจุบันและ
ศิษยเกา เปนตน
3.ควรมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการมาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการ
ของนักศึกษา
4.ควรการสํารวจขอมูลจากนักศึกษาและศิษยเกาเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจในบริการที่สถาบันจัดใหในทุกๆ
ดานอยางนอยปละครั้ง เพื่อใชเปนฐานขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาระบบการใหบริการ
ในระยะตอไป
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จุดที่ควรพัฒนา
5.การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
5.ควรมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทุกดาน ที่ชัดเจน
นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตรทั้งที่จัดโดย
วิทยาเขต คณะวิชา หรือจัดโดยองคการนักศึกษา
เพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีคุณลักษณะตามที่วิทยาเขต/
สถาบันกําหนดและใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
6.การกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรม 6.ควรมีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัด
การพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
แหงชาติ
คุณวุฒิแหงชาติ เพื่อใชในการติดตามประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาจากการทํา
กิจกรรม
7.การสนับสนุนการสรางเครือขายการพัฒนา
7.ควรมีการสนับสนุนการสรางเครือขายการพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบัน ระหวางสถาบัน และการมี คุณภาพภายในสถาบัน ระหวางสถาบัน และการมี
กิจกรรมรวมกัน
กิจกรรมรวมกัน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางานในรูปแบบตาง ๆ เชน
กิจกรรมการจัดการความรู (KM) ในที่ประชุมกับ
กลุมอื่น ๆ รับรูรวมกัน
8.การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 8.ฝายกิจการนักศึกษาระดับวิทยาเขต /คณะวิชา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ควรมีระบบติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ
จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามวัตถุประสงค
ตามตัวบงชี้ที่กําหนดของแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
9.การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
9.ฝายกิจการนักศึกษาระดับวิทยาเขต /คณะวิชา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ควรมีการนําผลการประเมินผลความสําเร็จของการ
จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผลการวิเคราะห
จุดออน จุดแข็ง ไปใชในการวางแผนการพัฒนา
นักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะห
คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกดาน
แนวปฏิบัติที่ดี/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
การผลิตตําราที่มีคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
1.งบประมาณในการทําวิจัย
2.การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
3.การทําวิจัย
4. สิ่งสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรค

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1 ควรมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาตําราไปใชใน
การขอตําแหนงทางวิชาการ
1.2 ควรสงเสริมใหมีการผลิตตําราเพื่อใชสําหรับ
ศึกษาคนควาในหองสมุด
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1.จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัยใหเปนไป
ตามเกณฑ
2.ควรสงเสริมสนับสนุนสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารยนําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
3.ควรมีการทําวิจัยใหหลากหลายในทุกสาขาวิชา
โดยเฉพาะองคความรูทางดานพลศึกษาและ
วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ
4.ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคใหมากขึ้น เชน หนังสือ ตํารา วารสาร
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ระบบฐานขอมูลใน
การสืบคนองคความรู

แนวปฏิบัติที่ดี/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
การบริการวิชาการแกสังคมเปนกิจกรรมที่เกิด
ประโยชนตอชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
1.การบูรณาการงานวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
2.การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมให
กวางขวางอยางตอเนื่องและยั่งยืน
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1.ควรสงเสริมใหมีการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัยใหมากขึ้น
2.ควรสงเสริมใหมีการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน

แนวปฏิบัติที่ดี/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความเดนชัด 1.ควรใหการสนับสนุนในการไปรวมกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรมและควรใหนักศึกษาทุกคนมี
สวนเขารวมกิจกรรมดังกลาว
2.ควรเพิ่มกิจกรรมในการแสดงออก การเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมใหมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ควรสงเสริมการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาใหมากขึน้
แนวปฏิบัติที่ดี/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ผูบริหารวิทยาเขตมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีความคิด ควรนําผลการประเมินผูบริหารมาใชในการพัฒนา
ริเริ่มสรางสรรคในการบริหารงาน และมีความรวมมือ ปรับปรุงการดําเนินงานทุกๆดาน
กับจังหวัดในการพัฒนาความเปนเลิศทางดานกีฬา
อยางเปนรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
ควรจัดทําระบบสารสนเทศใหสามารถเชื่อมตอ
หนวยงานภายนอกเพิ่มขึ้นและควรมีระบบกลไกใน
การจัดทําฐานขอมูลที่จําเปนสําหับนักศึกษาเพิ่มขึ้น
แนวปฏิบัติที่ดี/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1.มีงบประมาณเงินรายไดสมทบงบประมาณของ
วิทยาเขต ประมาณ 10 ลาน
2.มีงบประมาณสรางและปรับปรุงอาคารสถานที่
จํานวนมาก
จุดที่ควรพัฒนา
แผนกลยุทธการเงิน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.ควรมีระบบและกลไกจัดหารายไดเพิ่มขึ้นจากการ
รับนักศึกษาเพิ่มบางสาขาวิชา การใชบริการตางๆ
ของวิทยาเขต เชน สนาม สระวายน้ํา โรงยิม
หองประชุม ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา เปนตน
2.ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาประกอบ
อาคารที่เอื้อตอการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นดวย
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ควรดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินในระยะ
ยาว สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของวิทยาเขตใหมี
รายละเอียดชัดเจนมากขึ้น ควบคูกับการสรางระบบ
กลไกและระเบียบในการจัดหารายไดที่ชัดเจน

แนวปฏิบัติที่ดี/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

2.การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามา
ปรับปรุงการทํางาน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1.1 ควรสรางความเขมแข็งใหกับกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและสรางความเขาใจเกี่ยวกับตัว
บงชี้และเกณฑการประเมินใหกับบุคลากรทุกระดับ
เขาใจมากขึ้น
1.2 ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน
วิทยาเขตระดับสาขาวิชาและระดับคณะ ใหเปนไป
ตามเกณฑของ สกอ. คือ มีประธานและกรรมการที่
เปนคนนอกสถาบัน และมีชื่อเปนประธานและ
กรรมการของ สกอ.
2.ควรนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางานที่สะทอนใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ

แนวปฏิบัติที่ดี/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1.บทสรุปผูบริหารควรสรุปใหสอดคลองกับตาราง ป.2 ตามบันทึกของ สกอ. และตามประกาศ
สถาบันการพลศึกษา ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556 ครอบคลุม 9 องคประกอบ 37 ตัวบงชี้
2.ควรใชรูปแบบการเขียนที่เปนรูปแบบเดียวกันทั้งระดับคณะวิชาและวิทยาเขต ในระดับวิทยาเขต
การดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ควรแยกใหเห็นผลการดําเนินงานของแตละคณะใหชัดเจนเพื่อสะทอนใหเห็น
ผลของวิทยาเขต
3.ปรับขอมูลในขอมูลพื้นฐาน (CDS) ขอมูลเบื้องตนและขอมูลที่แสดงตามตัวบงชี้ใหสอดคลองกัน
เปนขอมูลเกี่ยวกับทั้งฉบับทั้งในระดับคณะและวิทยาเขต
4.ปรับการเขียนผลการดําเนินงานตัวบงชี้คุณภาพบางตัวบงชี้ โดยเขียนรายละเอียดการดําเนินงาน
ตามเกณฑประเมินแตละขอ เชน ตัวบงชี้ที่ 2.8,7.2,7.4 และ 8.1
5.ปรับการเขียนผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่คณะใชผลการดําเนินงานของวิทยาเขต โดยเพิ่มใน
สวนที่คณะดําเนินการในแตละขอตามมาตรฐานการประเมิน
6.ควรพิสูจนอักษรใน SAR ใหถูกตองกอนสงกรรมการประเมิน และกอนการเผยแพร
7.ควรแสดงเอกสารหลักฐานขอมูลการติดตามภาวการณมีงานทําของบัณฑิต (สมศ.1) และ
แบบสอบถามผูใชบัณฑิต (สมศ.2 และสมศ.16.2)
8.ควรจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามภาวะการมีงานทําที่มีขอมูลพื้นฐานครบถวน เชน รายชื่อ
บัณฑิตที่จบการศึกษานั้นๆ
9.หมายเลขเอกสารที่อางอิงใน SAR ไมตรงกับเอกสารจริง
10.การเขียนรายงานการดําเนินงานในระดับวิทยาเขต ในตัวบงชี้เชิงปริมาณใหแสดงใหเห็นการ
ดําเนินงานของคณะดวย เชน ตัวบงชี้ 2.2 , 2.3 เปนตน (แสดงที่มาของตัวตั้งและตัวหารที่ชัดเจน)
11.การเขียนขอมูลพื้นฐานของระดับคณะ เชน จํานวนบุคลากร นักศึกษา ควรมีรายงานเฉพาะของ
คณะของตนเอง
12.การเขียนรายงานการดําเนินงานใหเขียนใหสอดคลองกับสิ่งที่ทําและเปนไปตามเกณฑของ
องคประกอบของการประกันคุณภาพ พรอมแสดงหลักฐานใหชัดเจน
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ภาคผนวก
1. ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
2. บันทึกภาคสนาม (การสัมภาษณ และการสังเกตและตรวจเยี่ยม)
3. ภาพกิจกรรมการประเมิน
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บันทึกภาคสนาม
สัมภาษณรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตสุพรรณบุรี
จุดเดนของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
1. ดานกีฬา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันระดับชาติและเปนตัวแทน
ทีมชาติไทยเปนจํานวนมาก โดยเขารวมการแขงขันในกีฬาแหงชาติ กีฬาซีเกมส กีฬาเอเชียนเกมส และกีฬา
โอลิมปกเกมส ซึ่งวิทยาเขตไดใหการสนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณทั้งจากสวนกลาง ประมาณ 1,200,000
บาทตอป และจากเงินรายไดของวิทยาเขตประมาณ 800,000 บาท ถือวาเปนการสงเสริมดานกีฬาภายใน
วิทยาเขตและประเทศชาติใหพัฒนามากยิ่งขึ้น
2. ดานการจัดการศึกษา
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีคณาจารยที่มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนเปน
อยางดี ซึ่งมีตัวชี้วัด คือ มีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นในทุกป
- มีการจัดการศึกษาสําหรับนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยที่ตองเก็บตัวนักกีฬาอยูตลอด โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบเรียนทางไกล ใช E-learning หรือเว็บไซต ซึ่งวิทยาเขตไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมผลการเรียนของนักศึกษา และกํากับติดตามโดยรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต นอกจากนี้ใหผู
ฝกสอนกีฬามีสวนรวมในการประเมินผลอีกทางหนึ่งดวย
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี ไดใหบริการดานสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนใหแกสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศ ไดแก มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และไดมีสวนรวมเปนเครือขายกับ
มหาวิทยาลัยเครือขายภาคตะวันตก 21 แหง ในดานกีฬาและวิชาการ สวนในตางประเทศ วิทยาเขตไดจัดทํา
บันทึกขอตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยกีฬาเฉินตู ประเทศจีน ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
การพัฒนาจุดออน
- วิทยาเขตสุพรรณบุรีมีจุดที่ควรพัฒนา คือ การวิจัย โดยผูบริหารมีแนวทางในการพัฒนาการวิจัย
ที่เปนรูปธรรม ไดแก จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหแกผูทําวิจัยตามเกณฑของประกันคุณภาพที่กําหนดไว
(25,000 บาท และ 50,000 บาทตอคน) สนับสนุนใหเสนองานวิจัยของ วช. และมีการจัดสรรงบประมาณ
เงินรายไดและเงินงบประมาณสําหรับแตละคณะและวิทยาเขต กระตุนใหนําผลงานวิจัยไปเผยแพรโดย
สนับสนุนงบประมาณการเผยแพรอยางครบวงจร และไดสนับสนุนใหคณาจารยเขารับการอบรมดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพใหมากยิ่งขึ้น
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีสื่อการสอนและเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ ทั้งยังขาด
คณาจารยที่ตรงตามหลักสูตรในทุกคณะวิชา
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สัมภาษณผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
1. วิทยาเขตสุพรรณบุรีไดใหบริการวิชาการแกสังคม ในดานการจัดการแขงขันกีฬาที่ผานมาหลาย
ครั้ง และในขณะนี้ไดมีการประชุมเตรียมความพรอมรวมกับหนวยงานอื่นๆในการเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
กีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 42 ระหวางวันที่ 5 - 15 ม.ค. 2557 รวมทั้งกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 32 ดวย ซึ่งวิทยาเขต
สุพรรณบุรีมีบทบาทสําคัญโดยเปนผูรับผิดชอบฝายเทคนิคกีฬาในครั้งนี้
2. วิทยาเขตไดสงเสริมเอกลักษณในดานกีฬาโดยไดรับความชื่นชมเปนอยางมากจากการเขารวมงาน
สิงโตมังกร 9 เซียน และการเขารวมแสดงยุทธหัตถีในงานอนุสรณดอนเจดียทุกครั้ง โดยมีนักศึกษาที่รวม
แสดงประมาณ 800 คน ซึ่งเปนนักศึกษาจากทุกคณะ
3. ผูวาราชการจังหวัดกลาวชื่นชมทานรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตวาเปนบุคคลที่มีน้ําใจ มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส และใหบริการในดานตางๆเปนอยางดี
ดานการศึกษา
1. วิทยาเขตไดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นหลายสถาบัน ซึ่งในอนาคตทาง
จังหวัดจะสนับสนุนใหทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกับประเทศลาว โดยจะใหวิทยาเขตมีสวนรวมในการ
พัฒนาทางดานกีฬาใหแกประเทศลาว
2. ผูวาราชการจังหวัดกลาวชื่นชมความสามารถของคณะกรรมวิทยาเขตวาเปนบุคคลที่มีคุณภาพ
ทั้งสิ้น
3. ตองการใหสงเสริมในดานภาษาตางประเทศใหมากขึ้น เพื่อใหรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) และรองรับการทํางานในสถานประกอบการที่จําเปนจะตองใชภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะในการ
ทํางาน เชน ฟตเนส เปนตน
4. วิทยาเขตไดใหการสนับสนุนการจัดทํางานวิจัย และการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหแก
อาจารย
ประเด็นเสริม
ในขณะนี้วิทยาเขตสุพรรณบุรีมีอาคารที่สรางขึ้นใหมหลายอาคาร จึงควรมีการจัดการศึกษา หรือจัด
สิ่งสนับสนุนที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเพียงพอตอการใหบริการแกบุคลากรและ
นักศึกษา
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ

กระบวนการประเมินผูบริหาร
วิทยาเขตสุพรรณบุรีมีกระบวนการประเมินผูบริหารที่ชัดเจน ซึ่งไดแตงตั้งใหคณะกรรมการวิทยา
เขตเปนผูประเมิน โดยผูทรงคุณวุฒิไดประเมินตําแหนงรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีและรองคณบดี โดยใช
แบบประเมินที่มีเกณฑเดียวกันทั้งหมด
จุดเดนของวิทยาเขต
1. วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดตั้งขึ้นมาเปนระยะเวลานานจึงทําใหมีชื่อเสียง และบุคคลทั่วไปเกิดความ
ศรัทธา โดยเฉพาะไดสรางชื่อเสียงในดานกีฬา ทั้งยังไดรับการสนับสนุนจากทองถิ่นในหลายดานจึงทําให
บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือรนรวมกันพัฒนาวิทยาเขตใหมีความเจริญกาวหนา
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2. วิทยาเขตสุพรรณบุรีไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการพลศึกษาในหลายดาน โดยเฉพาะการ
สนับสนุนจากบุคคลสําคัญในจังหวัดสุพรรณบุรีทําใหวิทยาเขตมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนาศักยภาพทางดานกีฬา โดยควรสงเสริมการวิจัยในดานวิทยาศาสตรการกีฬาใหไปสู
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งวิทยาเขตมีบุคลากร สถานที่และอุปกรณตางๆที่เหมาะสมจึงควรใชสิ่ง
เหลานี้ใหเกิดประโยชนมากที่สุด
2. ควรขยายการบริการดานการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพ โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและ
บุคลากรที่จะใหความรูในดานนี้ยังมีไมเพียงพอ
สัมภาษณผูชวยอธิการบดี

จุดแข็งของวิทยาเขตสุพรรณบุรี
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนในดานงบประมาณเปนจํานวนมาก
2. ผูบริหารทุกฝายรวมกันแสดงความคิดเห็นในการทํางาน รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากร
3. มีนโยบายที่สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบุคลากรและนักศึกษา เชน จัดทําอาคารจอด
รถ ทางเดินของนักศึกษา และที่จอดรถจักรยานยนต เปนตน
4. วิทยาเขตจัดใหมีการเขาแถวทุกเชาวันพุธ โดยถือเปนวัฒนธรรมองคกร
5. นักศึกษาจะเขารวมในการจัดกิจกรรมทุกบายวันพุธ
6. นักศึกษามีการแสดงความเคารพโดยยึดถือความอาวุโส
ดานการบริหารงาน
1. มีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งใหผูชวยอธิการบดีแตละฝายดูแลกลุมงานของตนเอง
2. สํานักงานรองอธิการบดีจะเปนเพียงผูประสานงานและติดตาม
3. มีเจาหนาที่ดูแลแฟมเขา แฟมออก
4. ในการประชุมผูบริหารทุกครั้ง รองอธิการบดีจะมอบนโยบายตางๆใหปฏิบัติ จากนั้นรองคณบดีจึง
นําขอมูลตางๆไปชี้แจงใหแกบุคลากรในคณะไดรับทราบภายใน 5 - 10 วัน โดยรองอธิการบดีจะทําการ
ติดตาม
5. การบริหารงานบุคคลและงานตางๆในคณะ จะขึ้นอยูกับรองคณบดีแตละคณะ
6. วิทยาเขตสรางระบบการบริหารงานไดดี โดยถารองคณบดีนํานโยบายไปชี้แจงแกบุคลากรถาการ
ปฏิบัติงานมีปญหาใหผูชวยอธิการบดีเปนผูชวยแกปญหา หากยังไมสามารถแกปญหาไดจึงจัดใหมีการประชุม
คณะผูบริหารรวมกันหาทางแกปญหาดังกลาว
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต
วิทยาเขตสุพรรณบุรีมีการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี อยางนอย ปละ 5 - 6 ครั้ง
โดยคณะกรรมการจะแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน สิ่งใดที่วิทยาเขตสามารถปฏิบัติ
ไดใหปฏิบัติ หากปฏิบัติไมไดก็ตองมีเหตุผลที่เหมาะสมชี้แจงคณะกรรมการวิทยาเขต
การจัดสรรงบประมาณ
1. วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดสรรงบประมาณโดยงบประมาณแผนดินไดจัดสรรโดยถายโยงไปใหคณะฯ
สวนงบประมาณเงินรายไดจัดสรรแบงตามคณะฯอยางชัดเจน
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2. งบประมาณบางสวนไดจัดสรรไวในสวนกองกลาง ซึ่งจะนําไปใชในการจัดโครงการใหญๆเพื่อชวย
คณะฯตางๆ เชน การผลิตตํารา การจางอาจารยพิเศษ การทําวิจัย เปนตน
สัมภาษณเจาหนาที่ 3 คณะ

จุดเดนของแตละคณะ
คณะศิลปศาสตร
- นักศึกษาเปนเด็กเรียบรอย แตงกายสุภาพ ใหความรวมมือในการทํางานหรือประชุมโครงการ
- บุคลากรในคณะทํางานเปนทีม เนื่องจากสวนใหญมีอายุนอย จึงชวยกันทํางานกับอาจารยมีอายุ
เฉลี่ยไมเกิน 40 ป
- จุดเดนดานกีฬา คือ กีฬามวยไทย และการนันทนาการ
คณะศึกษาศาสตร
- นักศึกษามีสัมมาคารวะ แตงกายสุภาพ เพราะไดรับการปลูกฝงในวิชาชีพครู
- มีศิษยเกาเปนจํานวนมากที่ประกอบอาชีพครู
- มีนักกีฬาเปนตัวแทนทีมชาติมากที่สุด และที่โดดเดนดานการกีฬา คือ กีฬากระบี่กระบอง
คณะวิทยาศาสตร ฯ
- นักศึกษาเปนผูนําการออกกําลังกาย
- บุคลากรในคณะมีความสัมพันธอันดีระหวางกัน อาจารยผูใหญคอยใหคําชี้แนะและความชวยเหลือ
- จุดเดนดานกีฬา คือ ยิงปน กอลฟ กรีฑา เปนตน
การพัฒนาตนเองของเจาหนาที่
1. มีการสํารวจการพัฒนาตนเองโดยงานบุคคล แลวนําไปเสนอฝายบริหาร จากนั้นจึงเสนอโครงการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งเจาหนาที่สวนใหญตองการพัฒนาทางดานคอมพิวเตอร โปรแกรม SPSS
2. หลังจากการอบรมหรือพัฒนาทางวิทยาเขตจะใหรายงานผล และนําไปถายทอดใหแกบุคลากร
อื่นๆตอไป
3. หากเปนการอบรมที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกสถาบัน สวนใหญจะเปนการอบรมเฉพาะดาน
เชน ระบบ GFMIS ของการเงิน เปนตน
ดานสวัสดิการ
1. เจาหนาที่ตองการไดรับสวัสดิการเชนเดียวกับอาจารย
2. การใหสวัสดิการประกันสังคม ตองการใหวิทยาเขตชวยเหลือจายใหแกเจาหนาที่ รอยละ 50
จุดที่ตองการใหพัฒนา
1. คณะศึกษาศาสตร ตองการใหปรับปรุงอาคาร หรือหองน้ําที่ชํารุด เนื่องจากมีการใชบริการเปน
จํานวนมาก
2. คณะศิลปศาสตร ขาดแคลนสื่อการสอน เครื่องมือชวยสอน และอุปกรณตางๆ ที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน
3. คณะวิทยาศาสตร ฯ ขาดแคลนสื่อการสอน เขน โปรเจคเตอร คอมพิวเตอรโนตบุก เปนตน
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สัมภาษณตัวแทนผูปกครอง

จุดเดนของวิทยาเขต
1. มีอาจารยใหความสนใจดูแลบุตรของตนเปนอยางดี มีความพึงพอใจเปนอยางมาก
2. วิทยาเขตมีการพัฒนาขึ้นมาก
3. คาใชจายในการเรียนที่วิทยาเขตสุพรรณบุรีเหมาะสม
จุดที่ควรพัฒนา
ควรปรับปรุงเรื่องการประชาสัมพันธของคณะตางๆ
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ภาพกิจกรรมการประเมิน
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