(ค)

บทสรุปผูบริหาร
1. ผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก
1.1 การผลิตบัณฑิต
ในรอบปการศึกษา 2558 มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดสรางชื่อเสียง จํานวน - คน ดังนี้
• ดานวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล

ลําดับ
ที่

•

ลําดับ
ที่

รางวัล

หนวยงาน

รางวัล

หนวยงาน

ดานคุณธรรมจริยธรรม
ชื่อ-นามสกุล

1.2 การวิจัยหรืองานสรางสรรค
(ตัวอยาง) มหาวิทยาลัยไดสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยและสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริง รวมถึงผลักดันใหมีการตีพิมพผลงาน ซึ่งจากการดําเนินงานสามารถสรุปไดดังนี้
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล การจัดอันดับวารสาร SJR (Scimago Journal Rank : www.scimagojr.com) ในปลาสุดใน
Subject Category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus (1.00) จํานวน 9 ผลงาน


(ง)
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI (0.25) จํานวน
43 ผลงาน
 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน จํานวน 21 ผลงาน
1.3 การบริการวิชาการ
 มหาวิทยาลัยรวมมือกับหนวยงานภายนอก
(ไมมี)
 มหาวิทยาลัยจัดโครงการใหกับชุมชน
1) โครงการประชุ ม สั ม มนาเครื อ ข า ยอาจารย แ นะแนวการศึ ก ษาต อ
อุดมศึกษา ระหวางวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2559 ณ หองโชคอนันต
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร และโรงแรมริ เ วอร แ ควรี โ ซเทล
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีโรงเรียนเขารวมจํานวน 19 โรงเรียน และ
อาจารยเขารวมจํานวน 26 คน
2) โครงการคายพัฒนาเยาวชนสูอาเซียน (Summer Camp to AEC)
ระหวางวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุมชั้น 5 อาคาร
ราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยมีนักเรียนเขารวม
จํานวน 337 คน


1.4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จัดโครงการรวมกับหนวยงานภายนอก
(ไมมี)
 จัดโครงการภายในมหาวิทยาลัย

(ไมมี)

หนา 3

(จ)
2. การนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับแผนพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ

แนวทางการพัฒนา

1. การกํากับติดตามการบริหาร มีการสํารวจขอมูลเบื้องตน ซึ่งในป
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ การศึกษา 2558 ยังมีบางหลักสูตรที่
มาตรฐานหลักสูตร
จะไมไดมาตรฐานในองคประกอบที่
1 เนื่องจากเกิดความเขาใจผิดใน
เรื่องอาจารยประจําหลักสูตร
2. การจัดทําสําเนาขอมูล
มีการรวบรวมผลงานวิชาการอยาง
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร เปนระบบและมีการประชาสัมพันธ
ผลงานวิชาการ ตํารา เพื่อ เพื่อจัดตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ
สงใหทุกคณะกอนการตรวจ ตํารา ของอาจารยในวารสาร
ประเมิน ปการศึกษา 2558 ราชนครินทร
3. จัดทําแบบประเมิน online มีการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา/
ในเรื่องการควบคุมการดูแล คูมืออาจารยที่ปรึกษา การให
การใหคําปรึกษาวิชาการแก คําปรึกษาและการประเมิน online
นักศึกษา
ในระบบ Edu 2008
4. จัดทําสํารวจขอมูลตาม
มีการสํารวจขอมูลตามองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การกํากับ ที่ 1 การบริหารและจัดการหลักสูตร
มาตรฐาน ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตามเกณฑมาตรฐานและสรุปผล
การบริหารจัดการหลักสูตร ขอมูลการปรับปรุงหลักสูตรที่
ตามเกณฑ
ครบรอบการปรับปรุง ป พ.ศ. 2558

วิธีการดําเนินงาน

กรอบเวลาแลว
เสร็จ

ผูรับผิดชอบ
หลัก

ไดมีการสรุปขอมูลการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบการ ขอมูล ณ วันที่
ปรับปรุงป พ.ศ. 2558 – 2559 และขอมูลการพัฒนา 20 เมษายน
และปรับรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 2559
ป 2558 – 2559

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

มีการพัฒนาวารสารราชนครินทรใหมีคุณภาพและ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ

การเผยแพร
วารสารปละ 2
ฉบับ

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

มีการจัดอบรมอาจารยที่ปรึกษา การจัดทําคูมือ
อาจารยที่ปรึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศระบบ
Edu 2008 เพื่อประเมิน online
(http://job.rru.ac.th)
จัดทําขอมูลสรุปผลการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบการ
ปรับปรุงป พ.ศ. 2558 – 2559 และขอมูลการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ป 2558 – 2559

ปการศึกษา
2559

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ปการศึกษา
2559

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

(ฉ)
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ

มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและรายงาน
ตอคณะกรรมการบริหาร
5. จัดทําสําเนาขอมูลการมี
งานทําภายใน 1 ป คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และความพึงพอใจ
ของอาจารยและนักศึกษาตอ
การจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จําแนกตามหลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัย
6. จัดทําแบบสํารวจคุณภาพ
บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยแยกตาม
หลักสูตรคณะ และ
มหาวิทยาลัย

แนวทางการพัฒนา

– 2559 และขอมูลการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ป 2558 –
2559
มีการจัดทําขอมูลภาวะการมีงานทํา
ภายใน 1 ป คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ และความ
พึงพอใจของอาจารยและนักศึกษา
ตอการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูจําแนกตาม
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
มีการจัดทําแบบสํารวจคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยแยก
ตามหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย โดยผานระบบ
http://job.rru.ac.th

วิธีการดําเนินงาน

มีการพัฒนาระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิต
http://job.rru.ac.th ตลอดจนความพึงพอใจของ
อาจารยและนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู จําแนกตามหลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัย

กรอบเวลาแลว
เสร็จ

ผูรับผิดชอบ
หลัก

ปการศึกษา
2559

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ปการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยแยกตามหลักสูตรคณะ 2559
โดยพัฒนาระบบ http://job.rru.ac.th และวิเคราะห
แยกตามหลักสูตร คณะ สาขาวิชา เพื่อสามารถ
นําไปใชประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาได

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

3. ผลการดําเนินงานตามองคประกอบ

(ช)
คะแนนประเมินเฉลีย่

องคประกอบ

ตัวบงชี้

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

6

ระดับคุณภาพ............

องคประกอบที่ 2 วิจัย

3

ระดับคุณภาพ............

องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ

1

ระดับคุณภาพ............

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1

ระดับคุณภาพ............

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

2

ระดับคุณภาพ............

รวม

13

ผลการประเมิน

จุดเดน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูบริหารและทีมงานเปนงานคนรุนใหม
มีบุคลากรที่มีความรู และมีประสบการณในการทํางาน
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษา
สรางเครือขายทางการศึกษา
มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนือ่ ง
มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านมาปรับใชในการวางแผนการทํางาน

จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.

มีแนวคิดในการพัฒนางานในรูปแบบใหมๆ
มีงบประมาณมหาวิทยาลัยสนับสนุนในการบริหารจัดการ
เพิ่มปริมาณนักศึกษาจากการสรางเครือขายทางการศึกษา
มีแผนการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอวิสัยทัศนของหนวยงาน
มีการพัฒนาระบบบริการการศึกษาอยางตอเนื่อง

ระดับคุณภาพ............

