รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วงรอบปีการศึกษา 2555
(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556)

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1.1 ชื่อหน่วยงาน
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.1.2 ที่ตั้ง
อาคารปฏิบัติการและวิจัย ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-4321-39 ต่อ 1741 โทรสาร 0-4375-4407
1.1.3 จุดเน้นของหน่วยงาน
1. มุ่งเน้นการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสถาบันในด้านการ
วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลิตนักวิจัยระดับสูงด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
2. มุ่งเน้นการศึกษา วิจัยที่สนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในระดับโมเลกุลถึงระดับเชิงพื้นที่
และสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการระบบ
ข้อมูลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
4. พัฒนาอาชีพหลัก/อาชีพเสริมโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นบนฐานทรัพยากรชีวภาพของท้องถิ่น
5. การผลิตบัณฑิตหรือนักวิจัยระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพและเป็นที่
ต้องการของสังคม
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินคุณภาพภายในวงรอบปีการศึกษา 2555 ทั้งหมด 35 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน โดย
ไม่นับรวมตัวบ่งชี้ที่ 9.2 อยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนอยู่ในระดับ 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
2.1 ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ

2
พบว่าจากทั้งหมด 10 องค์ประกอบ มีองค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก จานวน
6 ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
โดยไม่มีองค์ประกอบที่อยู่ในระดับที่ต่ากว่า 3.00 คะแนน

2.2 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พบว่าด้านมาตรฐานอุดมศึกษาที่มีผลประเมินอยูในระดับดีมากมีจานวน 2 ด้าน ได้แก่
มาตรฐานที่ 2ก ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษ และ มาตรฐานที่ 2ข ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา โดยไม่มีมาตรฐานที่อยู่ในระดับที่ต่ากว่า 3.00 คะแนน
2.3 ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
พบว่าด้านบริหารจัดการที่มีผลประเมินอยูในระดับดีมากมีจานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการเงิน โดยไม่มีมาตรฐานที่อยู่ในระดับที่ต่ากว่า 3.00 คะแนน
2.4 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
พบว่าด้านมาตรฐานอุดมศึกษาที่มีผลประเมินอยูในระดับดีมากมีจานวน 6 ด้าน ได้แก่
ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านบริหารจัดการ ด้านการผลิตบัณฑิต และด้าน
การให้บริหารวิชาการแก่สังคม โดยไม่มีมาตรฐานที่อยู่ในระดับที่ต่ากว่า 3.00 คะแนน
2.5 จุดเด่น/แนวทางเสริม
1. สถาบันฯ มีบรรยากาศในการทางานที่ดีและสถาบันฯ มีพันธกิจ/ความถนัดขององค์กร
ที่เอื้อต่อการผลักดันพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสาเร็จได้
2. เป็นสถาบันที่สามารถมีการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์กับชุมชนและสามารถผนวก
ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับชุมชนได้อย่างกลมกลืนและเกิดประโยชน์
3. มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างมากมายใน
เกือบทุกรายวิชาและมีการต่อยอดเป็นงานวิจัยที่หลากหลาย
2.6 จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข
1. สถาบันฯ ควรมีการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจาปีและแผนการ
ดาเนินกิจกรรมโครงการของสถาบันฯ ซึ่งแผนการดาเนินกิจกรรม/โครงการต้องเป็น
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ตัวผลักดันให้แผนกลยุทธ์ประสบความสาเร็จ และมีการติดตามแผนทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องในเชิงวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในระดับต่างๆ ตามเป้าประสงค์
2. สถาบันฯ ควรสร้างระบบให้กรรมการประจาสถาบันฯ มีส่วนร่วมกับการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้นและปฏิบัติตามเกณฑ์ประกันคุณภาพในข้อ 7.1 อย่างครบถ้วน
3. สถาบันฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของสถาบันเพื่อเพิ่มจานวนนิสิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาและควรทบทวนแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินเพื่อให้เกิดรายได้นอก
งบประมาณมากยิ่งขึ้น
4. สถาบันฯ ควรมีการติดตามผลการดาเนินการต่างๆ ผ่านคณะกรรมการประจาสถาบัน
ฯ/ผู้บริหารและเอกสารอ้างอิงทุกอย่างที่ใช้ในงานประกันคุณภาพควรเป็นเอกสารที่ผู้มี
อานาจเซ็นต์รับรอง

4
3 แผนการพัฒนาคุณภาพ

ข้อเสนอแนะในภาพรวม/
จุดอ่อนและการพัฒนาปรับปรุง/
ข้อสังเกตรายตัวบ่งชี้/
ของคณะกรรมการประเมินฯ

กิจกรรม
โครงการเพื่อ
วัน/ วัน/
การ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
เดือน/ เดือน/
ดาเนินการ
ที่ใช้
ดาเนินการ
ปี
ปี
พัฒนา/
กิจกรรม
ตามแผน
เริ่ม สิ้นสุด
แก้ไข/
ปรับปรุง

1. สถาบันฯ ควรมีการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจาปีและแผนการดาเนินกิจกรรมโครงการของ
สถาบันฯ ซึ่งแผนการดาเนินกิจกรรม/โครงการต้องเป็นตัวผลักดันให้แผนกลยุทธ์ประสบความสาเร็จ และมีการติดตาม
แผนทุกระดับอย่างต่อเนื่องในเชิงวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในระดับต่างๆ ตามเป้าประสงค์

- จัดโครงการ
สัมมนาแผน
กลยุทธ์

1 มิ.ย.
56

31
พ.ค.
57

20,000

2. สถาบันฯ ควรสร้างระบบให้กรรมการประจาสถาบันฯ มีส่วนร่วมกับการบริหารงานมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพในข้อ 7.1 อย่างครบถ้วน

- กาหนด
1 มิ.ย.
ประชุม
56
คณะกรรมการ
ประจา
สถาบันวิจัย
วลัยรุกขเวช

31
พ.ค.
57

15,000

- รอง
ผู้อานวยการ
ฝ่ายวิจัย
วางแผน
พัฒนา และ
วิเทศสัมพันธ์
- หัวหน้า
สานักงาน
เลขานุการฯ
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3. สถาบันฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของสถาบันเพื่อเพิ่มจานวนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาและควรทบทวน
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินเพื่อให้เกิดรายได้นอกงบประมาณมากยิ่งขึ้น

4. สถาบันฯ ควรมีการติดตามผลการดาเนินการต่างๆ ผ่านคณะกรรมการประจาสถาบันฯ/ผู้บริหารและเอกสารอ้างอิง
ทุกอย่างที่ใช้ในงานประกันคุณภาพควรเป็นเอกสารที่ผู้มีอานาจเซ็นต์รับรอง

- จัดโครงการ 1 มิ.ย.
ประชาสัมพันธ์ 56
หลักสูตรใน
รูปแบบต่างๆ
- กาหนด
1 มิ.ย.
ประชุม
56
คณะกรรมการ
บริหาร
สถาบันวิจัย
วลัยรุกขเวช

31
พ.ค.
57

20,000

31
พ.ค.
57

-

- รอง
ผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร
และวิชาการ
- หัวหน้า
สานักงาน
เลขานุการฯ
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม/
จุดอ่อนและการพัฒนาปรับปรุง/
ข้อสังเกตรายตัวบ่งชี้/
ของคณะกรรมการประเมินฯ
5. ที่มาของแผน นโยบายต่างๆ ไม่ชัดเจน

6. ควรมีนโยบายด้านทานุฯ ที่ชัดเจน

7. ควรมีระบบแสดงขั้นตอนในการดาเนินงานทานุฯ และมี
กลไกในการทางานตามระบบที่กาหนดไว้ทุกขั้นตอน
8. ควรมีการประกาศวัฒนธรรรมขององค์กรที่ทุกคนต้องมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ วัน/เดือน/ปี
เริ่ม
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

วัน/เดือน/ปี
สิ้นสุด

งบประมาณ
ที่ใช้กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ตามแผน

- กาหนดรูปแบบในการจัดเอกสารให้
เป็นรูปแบบเดียวกันและมีผู้มีอานาจลง
นามรับรองเอกสาร

1 มิ.ย.56

31 พ.ค.57

-

- หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการฯ

- กาหนดนโยบายด้านทานุบารุงฯ ที่
สอดคล้องกัยนโยบายการบริหารงานของ
สถาบันฯ
- จัดทาระบบและไกลด้านทานุบารุงฯ ให้
ชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้

1 มิ.ย.56

31 พ.ค.57

-

- รองผู้อานวยการฝ่าย
บริหารและวิชาการ

1 มิ.ย.56

31 พ.ค.57

-

- หัวหน้ากลุ่มงานทานุฯ

- จัดทาประกาศวัฒนธรรมองค์กรในด้าน
ต่างๆ ให้ชัดเจน

1 มิ.ย.56

31 พ.ค.57

-

- หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการฯ
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ส่วนที่ 2 บทนา
 วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน
 รอบการประเมิน
 วัตถุประสงค์ในการประเมิน
 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ส่วนที่ 3 วิธีการประเมิน
 การวางแผนและการประเมิน
 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
 ตาราง ป. 1 ผลการประเมิ น รายตั ว บ่ ง ชี้ ข องส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
 ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ
 ตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ข้อสรุปตามมาตรฐานอุดมศึกษา
 ตาราง ป. 4 ผลการประเมินมุมมองด้านการบริหารจัดการ
 ข้อสรุปตามมุมมองการบริหารจัดการ
 ตาราง ป. 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ส่วนที่ 6 จุดเด่นและข้อเสนอแนะ
 จุดเด่นและข้อเสนอแนะในภาพรวม
 จุดเด่นและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ
 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ภาคผนวก

1
6
7
7
7
7
6
18
18
19
20
22
27
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
36
37
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตารางการตรวจเยี่ยม
บันทึกภาคสนาม
ภาพประกอบ

ส่วนที่ 1
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วงรอบปีการศึกษา 2555
(1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556)

37
38
38
39
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ส่วนที่ 2
บทนา
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1. วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. รอบการประเมิน
ปีการศึกษา 2555 (ผลการดาเนินงานตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556)
3. วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ
3.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ
กาหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐาน
3.2 เพื่อให้ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้และเป็นสากล
3.3 เพื่อให้คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง
ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
3.4 เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทาให้มั่นใจว่า หน่วยงานสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
3.5 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุ นการจัดการการ
อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
4. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1.1 ชื่อหน่วยงาน
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.1.2 ที่ตั้ง
อาคารปฏิบัติการและวิจัย ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-4321-39 ต่อ 1741 โทรสาร 0-4375-4407
1.1.3 ประวัติความเป็นมา
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ปี 2529 สานักหอสมุดและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ได้เริ่ม
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นเมืองขึ้นต่อมามหาวิทยาลัยร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดทาเป็นโครงการพฤกษชาติ
และศูนย์สนเทศพันธุ์ไม้อีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ไม้พื้นเมือง จัดทาเอกสารเผยแพร่และ
ฝึกอบรมการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับประชาชนและเยาวชน มีพื้นที่ดาเนินการ ณ ที่สาธารณะประโยชน์กุดแดง
บ้านเกิ้ง ตาบลเกิ้ง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จานวน 237 ไร่ ใช้ชื่อว่า “สวนพฤกษชาติและศูนย์
สนเทศพันธุ์ไม้อีสาน”
28 กันยายน 2531 ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงพระราชทาน
นามสวนแห่งนี้ว่า “สวนวลัยรุกขเวช”
จากความสาเร็จของโครงการนี้ทางจังหวัดมหาสารคามขอให้มหาวิทยาลัยขยายพื้นที่โครงการ โดยมอบ
พื้นที่สาธารณประโยชน์โคกดงเค็ง อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จานวน 550 ไร่ การดาเนินงานระยะแรก
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการอีสานเขียวเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2532-2534 รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 20,689,520 บาท
22 ตุลาคม 2535 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดตั้งโครงการนี้ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย
โดยได้รับพระราชทานนามหน่วยงานว่า “สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช” และประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2535
พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจึงได้สังกัดอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 กรกฎาคม 2538 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยกาหนดให้มีสานักงานเลขานุการในสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
จากนั้นสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความเข้มแข็งในด้าน
การวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพมานานนับ 10 ปี มีการพัฒนาตนเองด้านเทคนิคและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และได้สร้างเครือข่ายนักวิชาการท้องถิ่นและระดับประเทศ สาหรับใช้ในกระบวนการศึกษาวิจัยทรัพยากร
ชีวภาพ และได้สร้างสมองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพในภาคอีสานในระดับหนึ่ง ทาให้มีแนวคิด
ที่จะสร้างเครือข่ายการศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการสร้างนักวิจัยที่โดดเด่นด้วยคุณภาพด้านการวิจัยเชิงบูรณาการบนพื้นฐานของทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนักวิจัยที่สาเร็จการศึกษาเหล่านี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญในประชาคม
วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทยรวมทั้งในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ต่อมาได้เริ่มดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2553
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เป็นต้นมา ได้เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มเติมอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ ถือได้ว่าเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยครบทุกภารกิจ
อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์
1.2.1 ปรัชญา
“ องค์ความรู้ คู่ภูมิปัญญา บูรณาความหลากหลายทางชีวภาพ “
1.2.2 ปณิธาน
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ใช้ปณิธานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีว่า “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการสั่งสม แสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับ
วิทยาการที่เป็นสากลให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา สามารถพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยวิชาการ
จริยธรรม และคุณธรรม”
1.2.3 เป้าหมายและวัตถุประสงค์
1. ดาเนินการศึกษา วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
2. ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. สร้างเครือข่ายการทางานร่วมกันของสถาบันทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีประโยชน์และมีความสาคัญต่อชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปวัตถุดิบ
จากทรัพยากรท้องถิ่นสู่ระดับอุตสาหกรรม
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1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
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1.3.1 โครงสร้างการบริหารและ โครงสร้างองค์กร
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน
1.4.1 คณะกรรมการบริหารงานสถาบัน
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว
กรรมการ
(รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)
อาจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์
กรรมการ
(รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)
นางฉวีวรรณ คืนสันเทียะ
กรรมการและเลขานุการ
(หัวหน้าสานักงานเลขานุการ)
1.4.2 คณะกรรมการดาเนินงานสถาบันฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว
รองประธานกรรมการ
(รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)
นางรัชนี นามมาตย์
กรรมการ
(รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)
ผศ.ดร.วีระชัย สายจันทา
กรรมการ
(หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรฯ)
ผศ.ดร.สุรพล แสนสุข
กรรมการ
(หัวหน้าสถานีปฏิบัติการนาดูน)
นางสาวสุทธิรา ขุมกระโทก
กรรมการ
(หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ)
นางพนิดา เหล่าทองสาร
กรรมการ
(หัวหน้ากลุ่มงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม)
นายสุรพล ยอดศิริ
กรรมการ
(หัวหน้าสถานีปฏิบัติบ้านเกิ้ง)
นายอดิศักดิ์ อาจหาญ
กรรมการ
(หัวหน้างานภูมิทัศน์)
นายพัฒนา ภาสอน
กรรมการ
(หัวหน้างานอาคารสถานที่)
เจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการ
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เจ้าหน้าที่บุคคล
กรรมการ
นางฉวีวรรณ คืนสันเทียะ
กรรมการและเลขานุการ
(หัวหน้าสานักงานเลขานุการ)
นางสาวกันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
1.5 หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2553) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF พ.ศ. 2552
2. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2552) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2556
1.6 จานวนนิสิต
จานวนนิสิต (คน)
ที่

รวม

ชื่อหลักสูตร

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี อื่น ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี อื่น
1 วท.ม. ความหลากหลายทางชีวภาพ 1 2 4
2 1
2
2 ปร.ด ความหลากหลายทาง
1 1 1
2
ชีวภาพ
รวม
2 3 5
2
2 1
2
-

1.7 จานวนอาจารย์และบุคลากร
1) จานวนอาจารย์ (คน)
ที่
ชื่อ-สกุล
1 ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา
2 รศ.ดร.โรจน์ชัย ศัตรวาหา
3 ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว

ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ (อาจารย์)
อาจารย์

การนับ
(คน)
0
1
1

หมายเหตุ
สังกัดคณะเทคโนโลยี

12
5
17

17
4 ผศ.ดร.วีระชัย สายจันทา
พนักงานวิชาการ (อาจารย์)
5 ดร.ชฎาพร เสนาคุณ
อาจารย์
6 ดร.สมบัติ อัปมระกา
อาจารย์
7 นางสาวสุทธิรา ขุมกระโทก
พนักงานวิชาการ (อาจารย์)
8. ผศ.ดร.สุรพล แสนสุข
พนักงานวิชาการ(อาจารย์)
รวมการนับจานวนอาจารย์ในวงรอบปีการศึกษา 2555

1
1
1
1
0.5
6.5

2) จานวนบุคลากร (คน)
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มีบุคลากรทั้งสิ้นจานวน 70 คน โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้
1) ข้าราชการ จานวน 12 คน
2) พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 6 คน
3) ลูกจ้างประจา จานวน 8 คน
4) ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 8 คน
5) ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) จานวน 36 คน
1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ (ข้อมูลปีงบประมาณ 2555)
1. งบประมาณ
รายการ
งบประมาณ
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- วิจัย

งบประมาณ
แผ่นดิน
3,320,200
1,479,500
360,000
1,854,290

แหล่งงบประมาณและจานวน (บาท)
เงิน
เงินรายได้
รวม
ดอกผลกองทุน
3,320,200
1,479,500
140,160
3,010,800
3,510,960
1,614,700
1,614,700
124,000
124,000
1,033,955
2,888,245

ร้อยละ
18.35
8.18
19.41
8.92
0.61
15.96
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- บริการชุมชน
- รายจ่ายอื่น
- เงินอุดหนุน

-

-

3,903,198

3,903,198

21.57

- ครุภัณฑ์

-

-

801,700

801,700

4.43

- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

-

-

450,000

450,000

2.49

รวม

7,013,990

140,160

10,938,353

18,092,503

100

ร้อยละ

38.77

0.77

60.46

100

2. งบประมาณหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ
รายการ
งบประมาณ

งบประมาณ
แผ่นดิน
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- วิจัย
- บริการชุมชน
- รายจ่ายอื่น
- เงินอุดหนุน
-

แหล่งงบประมาณและจานวน (บาท)
เงินดอกผล
เงินรายได้
รวม
กองทุน
557,250
557,250

ร้อยละ

74.31

-

134,250

134,250

17.90
7.79

- ครุภัณฑ์

-

-

58,400

58,400

- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

รวม
ร้อยละ

-

-

749,900
100

749,900
100

100
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3. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
- ห้องสานักงานเลขานุการ จานวน 1 ห้อง
- ห้องเรียน/ห้องประชุม จานวน 2 ห้อง
- ห้องสมุดสาหรับการค้นคว้า มีหนังสือตาราในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 100 เล่ม และมี
คอมพิวเตอร์สาหรับบริการนิสิต จานวน 2 เครื่อง จานวน 2 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จานวน 3 ห้อง ได้แก่
(1) ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
(2) ห้องปฏิบัติการทางอณูพันธุศาสตร์
(3) ห้องปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์
- สถานีปฏิบัติการนาดูน เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ โคกดงเค็ง อาเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม มีเนื้อที่ประมาณ 550 ไร่ โดยจังหวัดมหาสารคามได้บริจาคให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้เข้ามาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน ในปัจจุบันสถานีฯ ถูกใช้เป็นแหล่งจัดแสดงพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณ อาคารหอพรรณไม้อีสาน อุทยาน
ลานไผ่ สวนรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร มีอาคารปฏิบัติการด้านสมุนไพร ภายในสถานีฯ มีห้องประชุม
จานวน 3 ห้องสาหรับการจัดประชุมสัมมนา และโดยรอบพื้นที่เป็นป่าโคกซึ่งสถาบันฯ ใช้เป็นแหล่ง
ศึกษาวิจัย จัดฝึกอบรม บริการวิชาการ และเป็นแหล่งหารายได้หลักของสถาบันฯ
- สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง ตั้งอยู่บริเวณกุดแดง บ้านเกิ้ง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่
ประมาณ 273 ไร่ ภายในสถานีฯ มีศูนย์ระบบนิเวศวิทยาทางน้าและศูนย์บุ่งทามซึ่งเป็นแหล่งสาหรั บ
ศึกษาวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันฯ
1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
1. ค่านิยมองค์กร
“ ทางานเป็นทีม บริการด้วยใจ โปร่งใสตรวจสอบได้ ตอบสนองพันธกิจองค์กร”
2. จุดเน้นของสถาบันฯ
1. มุ่งเน้นการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสถาบันในด้านการ
วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลิตนักวิจัยระดับสูงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
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2. มุ่งเน้นการศึกษา วิจัยที่สนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในระดับโมเลกุลถึงระดับเชิงพื้นที่ และ
สร้างความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการระบบข้อมูลการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. พัฒนาอาชีพหลัก/อาชีพเสริมโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นบนฐานทรัพยากรชีวภาพของท้องถิ่น
5. การผลิตบัณฑิตหรือนักวิจัยระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพและเป็นที่ต้องการของสังคม
1.10 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2554 คือ เริ่มตั้งแต่
การทบทวนคณะกรรมการดาเนิน งานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาระบบราชการปีการศึกษา 2554 จากคณะ
หน่วยงาน ซึ่งมีคณะกรรมการจากคณะหน่วยงานละ 2 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ดาเนินการประชุมหารือเดือนละ 1
ครั้ง เมื่อที่ประชุมมีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นที่เป็นเชิงนโยบายแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ ศูนย์ พัฒ นาและประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินการบรรจุว าระในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบอีกครั้ง อาทิ กรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ระดับสถาบัน, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะกาหนดตามบริบท ตามพันธกิจประเภทของ
หน่วยงาน เช่น สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิชา-ภาควิชา-หลักสูตร และสาหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนสามารถกาหนดเป็นองค์ประกอบด้านภารกิจหลัก มีตัวบ่งชี้ของการดาเนินงานตามภารกิจของแต่
ละหน่วยงาน การติดตามผลการดาเนินงานของคณะหน่วยงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดาเนินการทุกรอบ 3 เดือน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามลาดับ ในขณะเดียวกันนาเครื่องมือการจัดการความรู้
มาช่วยขับเคลื่อน เช่น การนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนช่วยเพื่อน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แผนการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประกัน
คุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดให้ระดับภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่า
ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และประเมินไขว้ภายในเดือนสุดท้ายของปีการศึกษา
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คือ เดือนพฤษภาคม และระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่าดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพจานวนและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ และระดับสถาบัน
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และประเมินคุณภาพภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งตั้งแต่วงรอบปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยพยายามเลือกคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นชุดเดียวกัน เพื่อการติดตามการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ระดับ
คณะหน่วยงานดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีกลไกการ ยกย่องและสร้างแรงจูงใจแก่
คณะหน่วยงานที่มีผลสาเร็จจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ แต่ละวงรอบปีการศึกษา และ
ให้หน่วยงานมานาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในองค์ประกอบคุณภาพที่มีคะแนนในระดับดีมาก และทบทวน
ปัญหาอุปสรรคต่างๆของการดาเนินงานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยการมีส่วนร่วม
รวมถึงนาข้อสนเทศจากการประเมินอภิมานผู้ประเมินมาประกอบการทบทวน คณะหน่วยงาน และ
สถาบั น น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของคณะกรรมการประเมิ น เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ เพื่อพิจ ารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan) ในการยกระดับคุณภาพการดาเนินงานตามแนวทางวงจรคุณภาพ PDCA

แผนภาพระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

23

24

ส่วนที่ 3
วิธีการประเมิน
1. การวางแผนและการประเมิน
1.1 การเตรียมการและการวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในได้ประสานงานเรื่องกาหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพกับผู้ประสานงานของหน่วยงาน รวมทั้งศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน และรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของหน่วยงาน
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในรับฟังการนาเสนอผลการดาเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2555 จากผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
จากนั้นคณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่หน่วยงานนาเสนอ
รวมทั้งเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยวิธีการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรที่รับผิดชอบ
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันซักถาม
ข้อสงสัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
1.2 การดาเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรับฟังการนาเสนอ และรายงานผลการดาเนินงานในปี
ที่ผ่านมาโดยผู้อานวยการสถาบันฯ เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ
ตลอดจนตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในเปิดโอกาสให้ บุคลากรทุกสถาบันฯ ได้ร่ว มรับฟั ง
คณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่ทางสถาบันฯ
นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสุ่มตัวแทนบุคลากรทุกระดับ เช่น ผู้อานวยการสถาบันฯ
อาจารย์ นั ก วิ จั ย นิ สิ ต และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เข้ า สั ม ภาษณ์ ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการประเมินและเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมิน และนาเสนอผลการประเมิน
เบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากร
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- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และบุคลากรได้ซักถามหรือขอ
ความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

1.3 การดาเนินการตรวจเยี่ยม
- ฝ่ายเลขานุ การคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการ
ตรวจเอกสาร การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม
- ฝ่ายเลขานุ การคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจัดทารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและนาเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เห็นชอบ
- ฝ่ า ยเลขานุ ก ารน าเสนอรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในต่ อ สถาบั น ฯ และ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพิจารณาผลการดาเนินงานตามที่ สถาบันฯ เตรียม
ข้อมูลเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common
data set และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการดาเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจประเมินเห็นภาพการดาเนินงาน
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสุ่ มสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เป็นต้น
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรได้อภิปราย ซักถาม แสดง
ความคิดเห็ น เพื่อสร้ างความกระจ่ างในการดาเนินงานของหน่ ว ยงาน เพื่อความเข้า ใจที่ถู กต้อ งของ
บุคลากร
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ส่วนที่ 4
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทาการศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานผลการดาเนินงานของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายใน ที่กาหนดเฉพาะสถานบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุ่ม ข) บูรณาการ
ร่วมกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. และอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 35 ตัวบ่งชี้
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชในภาพรวม พบว่า ค่าคะแนนที่ได้
เท่ากับ 4.56 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ซึง่ สูงกว่าทีส่ ถาบันวิจัยวลัย
รุกขเวชประเมินตนเอง และเมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
ดาเนินงานระดับดีมาก (5 คะแนน) จานวน 22 ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ 62.86) ดังนี้
1.1 (สกอ) กระบวนการพัฒนาแผน
2.1 (สกอ) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 (สกอ) อาจารยประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.4 (สกอ) ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 (สกอ) หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู้
2.6 (สกอ) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 (สกอ) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.11 (สมศ3) ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
3.1 (สกอ) ระบบและกลไกการใหคาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
4.3 (สกอ) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
4.4 (สมศ5) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4.5 (สมศ6) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
5.1 (สกอ) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.2 (สกอ) กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน์ ต่อสังคม
5.3 (สมศ8) ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
5.4 (สมศ9) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
6.3 (สมศ11) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
7.1 (สกอ) ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
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7.2 (สกอ)
7.4 (สกอ)
8.1 (สกอ)
10.1

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ระดับความสาเร็จของการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ทั้งนี้ไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดั บที่ต้องปรับปรุงและต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ต่า
กว่า 3 คะแนน)
(รายละเอียดตามตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
การบรรลุ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์(% (= บรรลุ ,
หรือสัดส่วน)
=ไม่บรรลุ)

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนนประเมิน

ข้อที่ได้คะแนน

5

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7,8

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (สกอ)

8 ข้อ

8 ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สกอ)

5 ข้อ

5 ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (สกอ)

ร้อยละ 84

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 (สกอ)

ร้อยละ 33.33

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 (สกอ)

5 ข้อ

7 ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 (สกอ)

7 ข้อ

7 ข้อ



ตัวบ่งชีที่ 2.6 (สกอ)

6 ข้อ

7 ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 (สกอ)

5 ข้อ

5 ข้อ



5

ข้อที่1,2,3,4,5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 (สกอ)

4 ข้อ

4 ข้อ



4

ข้อที่ 1,2,3,4

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 (สมศ1)

84.62x5
30

14.10



5

3.21



3.21

38.46x5
60

5

5

5
5

หมายเหตุ/
เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR

ข้อที่ 1,2,3,4,5

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7
ข้อ1,2,3,4,5,6,7
ข้อที่1,2,3,4,5,6,7

ไม่ขอรับการประเมิน
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การบรรลุ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์(% (= บรรลุ ,
หรือสัดส่วน)
=ไม่บรรลุ)

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 (สมศ2)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 (สมศ3)

คะแนนประเมิน

ข้อที่ได้คะแนน

หมายเหตุ/
เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR

ไม่ขอรับการประเมิน
ร้อยละ 50

0.75x100

75

1



5



4.36



5

ไม่ขอรับการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 (สมศ4)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 (สมศ14)

ดัชนีคุณภาพ 4.31

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 (สกอ)

6 ข้อ
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5.23

6.5
7 ข้อ

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 (สกอ)

5 ข้อ

5 ข้อ



4

ข้อที่ 1,2,3,4,5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 (สกอ)

8 ข้อ

5 ข้อ



3

ข้อที่ 1,2,3,4,5

ข้อ 6 แผนการพัฒนาในปี
การศึกษา 2556 ยังเป็นฉบับร่าง
ยังไม่ผ่านที่ประชุม
1.ขาดเอกสารกรประเมิน
งานวิจัยในภาพรวม
2.ขาดการนาผลไปปรับปรุง
อย่างชัดเจน(แนวทางการ
ปรับปรุง)
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การบรรลุ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์(% (= บรรลุ ,
หรือสัดส่วน)
=ไม่บรรลุ)

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (สกอ)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 (สกอ)

4 ข้อ



4

182,446



5

40



5

24



5

6



3

4 ข้อ

150,000

2,280,575

บาทต่อคน

12.5

คะแนนประเมิน

5x100

ข้อที่ได้คะแนน

ข้อที่ 1,2,3,4

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 (สมศ5)

ร้อยละ 70

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 (สมศ6)

ร้อยละ 25

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 (สมศ7)

ร้อยละ 8.33

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (สกอ)

4 ข้อ

5 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (สกอ)

5 ข้อ

5 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 (สมศ8)

ร้อยละ 50



5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 (สมศ9)

4 ข้อ



5

12.5
3x100
12.5
0.75
12.5

6x100
8

75
5 ข้อ

หมายเหตุ/
เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR

ข้อที่ 1,2,3,4,5
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การบรรลุ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์(% (= บรรลุ ,
หรือสัดส่วน)
=ไม่บรรลุ)

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนนประเมิน

ข้อที่ได้คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 (สกอ)

5 ข้อ

3 ข้อ



3

ข้อที่ 1,2,3

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 (สมศ10)

4 ข้อ

4 ข้อ



4

ข้อที่ 1,2,3,4

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 (สมศ11)

5 ข้อ

5 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5

หมายเหตุ/
เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR
ข้อสังเกต
ข้อ 1 ควรมีนโยบายด้านทานุฯ
ที่ชัดเจน เนื่องจากไปแทรกอยู่
ในนโยบายด้านบริการวิชาการ
ข้อ 2 มีระบบแสดงขั้นตอนใน
การดาเนินงานทานุฯ แต่ควรมี
การแสดงกลไกในการทางาน
ตามระบบที่กาหนดไว้ทุก
ขั้นตอน
ข้อ 1 ไม่พบการติดตาม
ประเมินแผนและประเมิน
โครงการ
ข้อ 2 ไม่มีการประเมินข้อ 1 จึง
ไม่สามารถวัดการบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่วางไว้
ข้อสังเกตในข้อ 1 ควรมีการ
ประกาศวัฒนธรรรมขององค์กร
ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร
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การบรรลุ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์(% (= บรรลุ ,
หรือสัดส่วน)
=ไม่บรรลุ)

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนนประเมิน

ข้อที่ได้คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 (สกอ)

6 ข้อ

7 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 (สกอ)

4 ข้อ

5 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 (สกอ)

5 ข้อ

4 ข้อ



4

ข้อที่1,3,4,5

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 (สกอ)

6 ข้อ

6 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6



4.39

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 (สมศ12)

คณะวิชาไม่ต้องรับการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 (สมศ13)

ร้อยละ 88

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 (สกอ)

7 ข้อ

7 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (สกอ)

8 ข้อ

8 ข้อ



4

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7,8

ร้อยละ 87.96

4.45 คะแนน

4.54 คะแนน



4.54



5

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 (สมศ15)
นาคะแนนที่ได้จากเฉลีย่ คะแนนรวม
ทั้งหมดยกเว้น 9.2 และ 10.1

หมายเหตุ/
เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1
4 ข้อ
5 ข้อ
อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
คะแนนเฉลีย่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ.

ข้อที่ 1,2,3,4,5

4.53
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การบรรลุ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์(% (= บรรลุ ,
หรือสัดส่วน)
=ไม่บรรลุ)

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ย 10 ตัวบ่งชี้ของ สมศ.
คะแนนเฉลีย่ ตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. และ มมส. รวม 34 ตัวบ่งชี้
(ไม่นาตัวบ่งชี้ 9.2 มาคานวณ)

คะแนนประเมิน
4.58
4.56

ข้อที่ได้คะแนน

หมายเหตุ/
เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR
(ไม่นาตัวบ่งชี้ 9.2 มาคานวณ)
(ไม่นาตัวบ่งชี้ 9.2 มาคานวณ)

34

35
ส่วนที่ 5
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด)

องค์ประกอบคุณภาพ

P

O

รวม

5.00

-

5.00

4.40

5.00

4.45

4.66

-

4.50

-

4.50

5.00

3.50

4.33

4.17

5.00

5.00

5.00

3.00

4.50

4.00

4.75

4.39

4.68

I

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 10
เฉลี่ยตัวบ่งชี้ของ สกอ.
23 ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ

5.00

5.00

4.00

4.27
5.00

5.00

4.55

4.56

4.00

4.53

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

4.55

4.56

4.56

4.56

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ระดับคุณภาพ
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

หมายเหตุ : ในการคานวณคะแนนรายองค์ประกอบ สาหรับการประเมินตนเอง ไม่นาตัว 7.5 และ 9.2 มาคานวณ

ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ
พบว่าจากทั้งหมด 10 องค์ประกอบ มีองค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก จานวน 6 ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
โดยไม่มีองค์ประกอบที่อยู่ในระดับที่ต่ากว่า 3.00 คะแนน
ตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด)

มาตรฐานอุดมศึกษา

O

รวม

4.50

4.50

4.71

4.39

4.67

4.44

4.70

4.56

4.50

4.33

4.40

4.55

4.56

4.56

4.56

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

I

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ

4.55

P

ระดับคุณภาพ
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

หมายเหตุ : ในการคานวณคะแนนรายองค์ประกอบ ไม่นาตัวบ่งชี้ 7.5 และ 9.2 มาคานวณ

ข้อสรุปตามมาตรฐานอุดมศึกษา
พบว่าด้านมาตรฐานอุดมศึกษาที่มีผลประเมินอยูในระดับดีมากมีจานวน 2 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานที่ 2ก
ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษ และ มาตรฐานที่ 2ข ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
โดยไม่มีมาตรฐานที่อยู่ในระดับที่ต่ากว่า 3.00 คะแนน
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ตาราง ป. 4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด)

มาตรฐานอุดมศึกษา

P

O

รวม

4.83

4.75

4.80

ดีมาก

5.00

4.33

4.59

4.46

ดี

5.00

5.00

5.00

4.11

4.50

4.34

4.32

ดีมาก
ดี

4.55

4.56

4.56

4.56

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

I

1. ด้านนิสิตและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวนการ
ภายใน
3. ด้านการเงิน
4. ด้านบุคลากรการเรียน
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ : ในการคานวณคะแนนรายองค์ประกอบ ไม่นาตัวบ่งชี้ 7.5 และ 9.2 มาคานวณ

ข้อสรุปตามมุมมองการบริหารจัดการ

38
พบว่าด้านบริหารจัดการที่มีผลประเมินอยูในระดับดีมากมีจานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านนิสิตและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และด้านการเงิน โดยไม่มีมาตรฐานที่อยู่ในระดับที่ต่ากว่า 3.00 คะแนน

ตาราง ป. 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด)

มาตรฐานอุดมศึกษา
I
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1
ระดับคุณภาพ

5.00
4.11

P

O

รวม

4.36

4.40

5.00
5.00
4.67
4.80

4.47
4.43

5.00
4.60
5.00
4.62
4.66

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ระดับคุณภาพ
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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2. มาตรฐานด้านการ
ดาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย
(3) ด้านการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2
ระดับคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ

5.00

5.00

4.67
3.50
5.00

4.50
4.33
5.00

4.60
4.17
5.00

ดีมาก
ดี
ดีมาก

3.00

4.50

4.00

ดี

4.25

4.60

4.47

ดีมาก ดี ดีมาก ดี
4.55 4.56 4.56 4.56
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ : ในการคานวณคะแนนรายองค์ประกอบ ไม่นาตัวบ่งชี้ 7.5 และ 9.2 มาคานวณ

ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
พบว่าด้านมาตรฐานอุดมศึกษาที่มีผลประเมินอยูในระดับดีมากมีจานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ
ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านบริหารจัดการ ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการให้บริหารวิชาการแก่สังคม โดย
ไม่มีมาตรฐานที่อยู่ในระดับที่ต่ากว่า 3.00 คะแนน
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ส่วนที่ 6
จุดเด่นและข้อเสนอแนะ

1. จุดเด่นและข้อเสนอแนะในภาพรวม
จุดเด่น
1. สถาบันฯ มีบรรยากาศในการทางานที่ดีและสถาบันฯ มีพันธกิจ/ความถนัดขององค์กรที่เอื้อต่อ
การผลักดันพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสาเร็จได้
2. เป็นสถาบันที่สามารถมีการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์กับชุมชนและสามารถผนวกศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับชุมชนได้อย่างกลมกลืนและเกิดประโยชน์
3. มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างมากมายในเกือบทุก
รายวิชาและมีการต่อยอดเป็นงานวิจัยที่หลากหลาย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. สถาบันฯ ควรมีการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจาปีและแผนการดาเนิน
กิจกรรมโครงการของสถาบันฯ ซึ่งแผนการดาเนินกิจกรรม/โครงการต้องเป็นตัวผลักดันให้แผน
กลยุทธ์ประสบความสาเร็จ และมีการติดตามแผนทุกระดับอย่างต่อเนื่องในเชิงวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานในระดับต่างๆ ตามเป้าประสงค์
2. สถาบันฯ ควรสร้างระบบให้กรรมการประจาสถาบันฯ มีส่วนร่วมกับการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
และปฏิบัติตามเกณฑ์ประกันคุณภาพในข้อ 7.1 อย่างครบถ้วน
3. สถาบันฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของสถาบันเพื่อเพิ่มจานวนนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาและควรทบทวนแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินเพื่อให้เกิดรายได้นอกงบประมาณ
มากยิ่งขึ้น
4. สถาบันฯ ควรมีการติดตามผลการดาเนินการต่างๆ ผ่านคณะกรรมการประจาสถาบันฯ/
ผู้บริหารและเอกสารอ้างอิงทุกอย่างที่ใช้ในงานประกันคุณภาพควรเป็นเอกสารที่ผู้มีอานาจ
เซ็นต์รับรอง
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2. จุดเด่นและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
จุดแข็ง
สถาบันฯ มีแผนกลยุทธ์ที่
ชัดเจนมีการติดตามอย่าง
สม่าเสมอ
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริม
ควรมีการรายงานผลแผนกลยุทธ์ในเชิงวิเคราะห์ให้มากยิ่งขึ้น การ
วิเคราะห์ควรพิจารณาปัจจัย/โครงการต่างๆ ที่ส่งผลกับแผนกลยุทธ์ซึ่ง
เกิดจากการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการประจาปีที่เป็นผลมาจาก
การดาเนินงานโครงการต่างๆ ภายในสถาบันฯ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. มีจานวนอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกถึง 92.3%

แนวทางเสริม
1. สถาบันฯ ควรมีการควบคุม ติดตามรายงานผลการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรในที่ประชุม
กรรมการประจาหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ ในภาพ
ของการติดตามเชิงเป้าหมายแทนการติดตามการ
ดาเนินงานโครงการ
2. สถาบันฯ ควรประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการช่วยการปฏิบัติงาน เช่น การเก็บ
ข้อมูลของบุคลากร สารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง การ
เรียนการสอน การวิจัย การดาเนินงานในสานักงาน
ให้มากขึ้น
3. สถาบันฯ ควรมีโครงการพัฒนานิสิตตามประกาศ
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จุดที่ควรพัฒนา
-

คุณลักษณะของนิสิตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
หน่วยงาน
4. สถาบันมีการดาเนินการที่เอื้อต่อการสนับสนุนและ
ผลักดันพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่แล้ว
ควรบูรณาการพันธกิจด้านวิจัย/บริการวิชาการกับ
กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้วัฒนธรรมจังหวัดมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการพัฒนาด้านประเพณี
วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนพื้นเมือง เพื่อให้ได้รับการ
ยกย่องชมเชยจากหน่วยงานระดับชาติ
5. ควรเพิ่มแรงจูงใจเช่น ทุนพัฒนาตาแหน่งทาง
วิชาการ/ทุนการทาหนังสือ/ทุนการพัฒนาการวิจัย
เพื่อเป็นการเพิ่มจานวน ผศ., รศ., ศ. ของสถาบันฯ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1.มีการดาเนินงานด้านกิจกรรมนิสิตและศิษย์ 1.ควรมีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ แก่ศิษย์
เก่าที่ชัดเจน
เก่า
2. กิจกรรมนิสิต ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วม
จุดที่ควรพัฒนา
-

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. มีจัดทาสารวลัยรุกขเวชที่ส่งเสริม
ควรมีการผลักดันให้อาจารย์ทุกคนมีผลงานวิชาการอาจ
การผลิตผลงานทางวิชาการ
สร้างเป็นระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง หรือการสร้างแรงจูงใจ
บทความวิจัยและบริการวิชาการของ เช่น มีเงินตอบแทนผลงานตีพิมพ์
บุคลากรทั้งช่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยงานแก่บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
2. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลวิจัยระดับนานาชาติ
จานวนมากเมื่อเทียบกับจานวน
อาจารย์และนักวิจัยประจา
3. มีงบประมาณวิจัยเป็นจานวนมาก
เมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจา
จุดที่ควรพัฒนา
ที่มาของแผน นโยบายต่างๆ ไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรปรับปรุงเรื่องเอกสารให้เป็นทางการเพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินมากขึ้น

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
1. มีโครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถิน่ เป็นจานวนมาก
2. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ส่วนใหญ่สามารถบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยได้เป็น
อย่างดี

แนวทางเสริม
ควรดาเนินโครงการที่สร้างคุณค่าเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ไปต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
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จุดที่ควรพัฒนา
ที่มาของเอกสารต่างๆ ประกอบไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรปรับปรุงรูปแบบของเอกสาประกอบให้ชัดเจนและ
เป็นทางการมากขึ้น

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีนโยบายด้านทานุฯ ที่ชัดเจน
2. ควรมีระบบแสดงขั้นตอนในการดาเนินงานทานุฯ และมีกลไก

ในการทางานตามระบบที่กาหนดไว้ทุกขั้นตอน
3.ควรมีการประกาศวัฒนธรรรมขององค์กรที่ทุกคนต้องมีส่วน
ร่วมในการดาเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม
1.สถาบันฯควรเสนอเกณฑ์เพื่อประเมินตนเอง ของ
คณะกรรมการประจาสถาบันฯ และประเมินตนเอง
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพและควร
กาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการดาเนินงานของ
สถาบันฯ และผู้บริหาร โดยมีการประเมินและนาผล
การประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานของการ
ประเมินทั้ง 2 ระดับ โดยนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงนั้นจะต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น
แผนการปฏิบัติงานประจาปี/ โครงการที่ได้เพิ่มเติมไป
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ในแผนงานต่างๆของ ของสถาบันฯ เป็นต้น
2. สถาบันควรมีการรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ใน
ระบบ อิเล็กโทรนิกส์ เพื่อช่วยในการนาไปใช้ให้
เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ
ปรับปรุงได้ประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่
ต้องการให้ มีความชัดเจนและเป็นความถนัดเฉพาะ
ทางของบุคคลภายในองค์กร
จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1.สถาบันฯมีการชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ 1. สถาบันฯควรจัดสรรงบประมาณตามกรอบการ
กับบุคลากรทุกระดับ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ และปรับแผนการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ที่ระบุ
2. สถาบันฯควรเพิ่มช่องทางในการทารายได้ของ
งบประมาณมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองที่ยั่งยืน
ของสถาบันฯ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
มีกระบวนการดาเนินด้านประกันคุณภาพของ ควรให้นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมมาก
หน่วยงานที่เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น
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จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
จุดแข็ง
1.มีการดาเนินโครงการที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของหน่วยงานอย่างเข้มแข็ง

แนวทางเสริม
1.ควรมีการดาเนินโครงการ อย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

3. วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม

-

ภาคผนวก
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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2. ตารางการตรวจเยี่ยม
กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะเวลา 1 วัน
******************
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
08.30 – 09.00 น.
คณะกรรมการประเมินประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการประเมิน
09.00 – 09.15 น.
ประธานคณะกรรมการประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน
09.15 – 10.00 น.
หัวหน้าหน่วยงานที่รับการประเมินและผู้เกี่ยวข้องสรุปผลงานประจาปีการศึกษา
2555
10.00 – 12.00 น.
คณะกรรมการประเมินสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานและตรวจสอบหลักฐานและ
เอกสาร
12.00 – 13.00 น.
พัก
13.00 – 16.30 น.
คณะกรรมการประเมินตรวจสอบหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม รวมถึงสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้ที่สงสัย
14.30 – 16.00 น.
คณะกรรมการประเมินประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินผลพร้อมเตรียมรายงานผล
16.00 – 16.30 น.
ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งต่อผลการประเมินจากหน่วยงานที่รับการประเมิน
โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
16.30 – 17.00 น.
อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนา
17.00 – 17.30 น.
คณะกรรมการประเมินประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร
********************************

3. บันทึกภาคสนาม
-
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4. ภาพประกอบ

50

