รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีการศึกษา 2554
ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ.2555
โดย คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองศาสตราจารย์ประทีป
อาจารย์ศิริพร
อาจารย์เชาวลิต
อาจารย์ชลธิรศน์
อาจารย์ เดชา
นายพีราวัฒน์

จันทร์คง
วิษณุมหิมาชัย
เต็มปวน
สุนทรานนท์
ตาละนึก
เมืองชื่น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

เสนอต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีการศึกษา 2554
1. บทสรุปผู้บริหาร
คณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลั ย
แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามเกณฑ์การตรวจประเมินดังแจ้งในหัวข้อที่ 4.2 แล้ว พบว่า
วิทยาลัย แม่ฮ่องสอน ได้ ด าเนิ น งานครบถ้วนในทุ ก องค์ป ระกอบ โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย 3.38 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ตามค าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ที่ 1529/2555 ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อทาหน้าที่เป็น
กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2554 ในระหว่าง
วันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ.2555 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองศาสตราจารย์ประทีป
อาจารย์ศิริพร
อาจารย์เชาวลิต
อาจารย์ชลธิรศน์
อาจารย์เดชา
นายพีราวัฒน์

จันทร์คง
วิษณุมหิมาชัย
เต็มปวน
สุนทรานนท์
ตาละนึก
เมืองชื่น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

3. บทนา
3.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 236 หมู่ที่ 3 ตาบลปางหมู
อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-613263
โทรสาร : 053-613264
Website : http://www.maehongson.cmru.ac.th
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ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น มีพันธกิจที่ต้องรับผิดชอบ
ต่อการพัฒนาวิถีชีวิตของท้องถิ่น มีภารกิจที่ต้องผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถ และ
เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น และพัฒนาศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่จะประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและการทานุ บารุง ศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญคือ
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นภาระกิจการส่งเสริมที่สถาบันดาเนินการมาตั้งแต่
เป็นวิทยาลัยครู
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มา
นานหลายสิบปี เป็นจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตครูและ
การพัฒ นาท้องถิ่น ในระยะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒ นาจังหวัดสม่าเสมอและ
ตลอดมา
ในปี พ .ศ .2543 จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดหาพื้นที่ที่เป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนของกรมป่าไม้ จานวน
109 ไร่ 6 ตารางวา ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อดาเนินการจัดตั้งเป็นวิทยาเขต แต่เนื่องจากมี
ข้อ กาหนดเรื่ องงบประมาณในภาวะวิก ฤตทางเศรษฐกิ จ การด าเนิ น การจึงท าได้ระยะหนึ่ งจนกระทั่ ง
มหาวิทยาลัยได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้ง
หน่วยงานราชการและผู้นาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 ผลการระดมความคิดได้แนวทางที่จะทางาน
ร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แ ละจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จะร่วมกันสร้างวิทยาเขต เพื่อเป็น
การเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคแก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจากการประชุมประจาสภาสถาบันในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 ได้มีมติเห็นชอบให้สถาบันดาเนินการจัดตั้งวิทยาเขต
แม่ฮ่องสอนเพื่อดาเนิ นการจัดการศึกษา ต่อมาในปีพ .ศ .2547 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดาเนินการ
ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 3 ชั้น พร้อมด้วยสาธารณูปโภคมอบให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอน
3.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ปรัชญา
สร้างสรรค์บูรณาการ การศึกษา เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งบริการวิชาการให้กับท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
3. เพื่ อสนองนโยบายของรัฐ บาล ด้านความสั มพั นธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน
4. เพื่อการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการดารง รักษา
5. เพื่อเป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3

เป้าหมายและวัตถุประสงค์
1. พัฒ นาวิทยาลั ย แม่ฮ่องสอนให้ สามารถแข่งขันได้ในกลุ่ มสถาบั นการศึกษา ทั้ งเชิง
ปริมาณและคุณภาพในสภาวะข้อจากัดทางทรัพยากร
2. พั ฒ นาวิ ท ยาลั ย แม่ ฮ่ อ งสอนให้ เป็ น สถาบั น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ จ ะตอบสนองความ
ต้องการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประเทศ
3. บัณ ฑิตมีคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้และทักษะที่ส ามารถประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่นหรือ สร้างงานในท้องถิ่นรวมทั้งมีใจรักท้องถิ่น
4. จัดกระบวนการบริหาร การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒ นาด้านภาษา และสร้าง
เครือข่าย ความร่วมมือ กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ
5. พัฒ นาความเป็ นเลิศในการผลิตบัณ ฑิตที่มีทักษะทางด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศรวมทั้งทักษะคอมพิวเตอร์
6. พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ างองค์ ค วามรู้ ในวิ ท ยาลั ย
แม่ฮ่องสอนและในท้องถิ่น
7. ใช้กระบวนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ และนักวิจัย เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
8. กิจกรรมบริการวิชาการและมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมตรงตามความต้องการ ของชุมชน
ท้องถิ่น
9. อนุรักษ์ ศึกษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน
10. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น ที่ให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัย
11. ส่งเสริมและสนั บ สนุนให้ เยาวชนของชนกลุ่ มน้อย ได้มีโอกาสทางการศึกษา และ
ประสบความสาเร็จในการศึกษา
12. มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถสร้างคุณภาพการศึกษาในสภาวะ ที่มีข้อจากัด
ด้านทรัพยากร
13. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบริหารจัดการที่ดี มีความคล่องตัว
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
14. พัฒนาอาจารย์ในวิทยาลัยให้มีประสบการณ์ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ
15. พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
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3.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สานักงานคณบดี
งานบริหารงานทั่วไป

งานการเงิน พัสดุ วิเคราะห์แผนและ
งบประมาณ

งานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษา

งานวิจัยและบริการวิชาการ
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โครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart)
คณบดี

คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหาร

รองคณบดี
ด้านบริหารและด้าน
วิชาการ

รองคณบดี
ด้านแผนงานและ
งบประมาณ

รองคณบดี
ด้านภูมิทัศน์และงาน
ก่อสร้าง

ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้าสานักงาน

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานการเงิน พัสดุ วิเคราะห์
แผนและงบประมาณ
หัวหน้างานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
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3.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร
อ.ประจักษ์
เข็มมุกดิ์
ผศ.ศักราช
ฟ้าขาว
รศ.รริยาวรรณ คาไทย
ผศ.เสริมศักดิ์ อาษา
อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น
อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ

คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และการก่อสร้าง
ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
หัวหน้าสานักงานคณบดี

3.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรและสาขาวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 รายชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน (จาแนกตามประเภทการจัดการศึกษา)
ระดับ
ลาดับ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
การศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา
ปริญญาตรี
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

2
3
4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

ปริญญาตรี

สาขาวิชาการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง

5

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
สาขาวิชาการจัดการ

7

ปริญญาตรี

3.6 จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 (ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 2/2554)
ตารางที่ 2 จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 จาแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา
สาขาวิชา
ปริญญาตรี
ปกติ
พิเศษ
รวม
ประถมศึกษา
34
0
34
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
16
0
16
คอมพิวเตอร์ศึกษา
91
0
91
การบัญชี
15
0
15
การท่องเที่ยงและการโรงแรม
40
0
40
สาธารณสุขศาสตร์
59
0
59
ภาษาอังกฤษ
130
0
130
ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ
0
0
0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9
0
9
การจัดการ
0
45
45
รวมทั้งหมด
394
45
439

ปริญญาโท
ปกติ
พิเศษ รวม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ปริญญาเอก
ปกติ พิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รวม
รวม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34
16
91
15
40
59
130
0
9
45
439

3.7 จานวนอาจารย์และบุคลากร
อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2554
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีอาจารย์ประจาทั้งหมด 18 คน ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2554
ตารางที่ 3 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2554

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์
ผศ.
รศ.
ผศ.
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ชื่อ-สกุล
ประจักษ์ เข็มมุกด์
ศักราช ฟ้าขาว
วริยาวรรณ คาไทย
เสริมศักดิ์ อาษา
ศุภกร ประทุมถิ่น
ณัฐวุฒิ วิทา
สิริลักษณ์ กัลยา
เอราวัณ เป็งมล
ปัทมา รัตนกมลวรรณ
รักคุณ ปัญญาวุธาไกร
เดชา ตาละนึก
อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์

1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555
สังกัดสาขาวิชา
ระดับการศึกษา วันที่เข้าทางาน วันที่ วันที่ลาศึกษา นับเป็น
ออกงาน
ต่อ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ปริญญาโท
1
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ปริญญาโท
1
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ปริญญาโท
1
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ปริญญาโท
1
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาโท
26 ก.ค. 2552
31 พ.ค.2555
1
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาโท
4 มิ.ย. 2553
1
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาโท
25 พ.ค. 2554
1
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาโท
1 เม.ย. 2555
0
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท
20 พ.ค. 2550
1
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท
4 มิ.ย. 2553
1
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท
25 พ.ค. 2554
1
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท
1 เม.ย. 2555
0

ลาดับ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ชื่อ-สกุล
กาญจน์พิชชา ถวิลไทย
นนท์ธกร ปิยนนทศิลป์
สรัชนุช บุญวุฒิ
พุทธชาติ ยมกิจ
ว่าที่ร.ต.อาคม ไทยเจริญ
คมสัน โกเสนตอ
ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
อักษรา เด่นตระกูล
พงศ์กรณ์ ทิปัญญา
ศิวาพร ชวาเขต
รุ่งทิวา มูลสถาน

สังกัดสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การบัญชี
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
การศึกษา

1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555
ระดับการศึกษา วันที่เข้าทางาน วันที่ วันที่ลาศึกษา นับเป็น
ออกงาน
ต่อ
ปริญญาโท
1 เม.ย. 2555
1
ปริญญาโท
25 พ.ค. 2554
1
ปริญญาโท
25 พ.ค. 2554
1
ปริญญาโท
22 ต.ค. 2553
1
ปริญญาโท
25 พ.ค. 2554
1
ปริญญาโท
25 พ.ค. 2554
1
ปริญญาโท
1 เม.ย. 2555
0
ปริญญาโท
25 พ.ค. 2554
1
ปริญญาโท
25 พ.ค. 2554
1
ปริญญาโท
1 เม.ย. 2555
0
ปริญญาโท
25 พ.ค. 2554
1
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

4. วิธีประเมิน
4.1 การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม)
วิธีการดาเนินการ
1. คณะกรรมการฯ ศึกษาคู่มือการประกันคุณ ภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเอง
(SAR: Self Assessment Report) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมหน่วยงาน พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆ
3. คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้แทนบุคลากร และข้อมูล
จากสื่ออื่นๆ เช่น อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
4. คณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรส่งความเห็นเพิ่มเติม ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ถึงประธานกรรมการตรวจประเมินฯ โดยตรง
5. คณะกรรมการฯ ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
6. คณะกรรมการฯรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพฯ ด้วยวาจาให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากร
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คณะชี้แจงรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีที่มีความเห็นแตกต่างกับผล
การประเมิน
7. คณะกรรมการฯ จัดทารายงานการตรวจประเมินคุณภาพฯ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามรายงานฉบับนี้ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยแบ่งออกเป็น
4 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้ใช้เกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน 5 ระดับดังนี้
0.00 – 1.50 การดาเนินงานของสถาบัน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานของสถาบัน ต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดาเนินงานของสถาบัน ระดับพอใช้
3.51 - 4.50 การดาเนินงานของสถาบัน ระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานของสถาบัน ระดับดีมาก

5. ผลการประเมิน
5.1 รายงานตารางที่ ป.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ 1.1
ตัวบ่งชี้ 1.2 (สมศ.16.1)
ตัวบ่งชี้ 1.3 (สมศ.16.2)
ตัวบ่งชี้ 1.4 (สมศ.17)
ตัวบ่งชี้ 2.1

6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 2.2

ร้อยละ 20

ตัวบ่งชี้ 2.3

5 ข้อ
5 ข้อ

ร้อยละ 35

ตัวบ่งชี้ 2.4
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 2.5
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 2.6
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 2.7
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 2.8
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 2.9 (สมศ. 1) ร้อยละ 70
ตัวบ่งชี้ 2.10 (สมศ. 2) ร้อยละ 3.52
ตัวบ่งชี้ 2.11 (สมศ. 3)
ตัวบ่งชี้ 2.12 (สมศ. 4)
ตัวบ่งชี้ 2.13 (สมศ.14) 3 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 3.1
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 3.2
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 4.1
8 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 4.2
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 4.3

30,000บาท

ผลประเมินคุณภาพภายใน
ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร
(% หรือ สัดส่วน)
มีการดาเนินการ
5
ประเมินเฉพาะสถาบัน
ประเมินเฉพาะสถาบัน
มีการดาเนินการ
5
มีการดาเนินการ
0

0
18
3
18

คะแนนประเมิน

ข้อ

3.00

ข้อ
ข้อ

5.00
0.00

ร้อยละ 0

0.00

ร้อยละ 16.67

1.39

มีการดาเนินการ
5
ข้อ
4.00
มีการดาเนินการ
5
ข้อ
3.00
มีการดาเนินการ
5
ข้อ
3.00
มีการดาเนินการ
4
ข้อ
4.00
มีการดาเนินการ
5
ข้อ
5.00
มีการดาเนินการ
71.88
ร้อยละ
3.59
มีการดาเนินการ
0
ร้อยละ
0.00
ไม่ประเมินเนื่องจากไม่มีนกั ศึกษาระดับปริญญาโท
ไม่ประเมินเนื่องจากไม่มีนกั ศึกษาระดับปริญญาเอก
มีการดาเนินการ
2.28
ร้อยละ
1.90
มีการดาเนินการ
4
ข้อ
3.00
มีการดาเนินการ
3
ข้อ
3.00
มีการดาเนินการ
3
ข้อ
2.00
มีการดาเนินการ
4
ข้อ
4.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ)
30,000
1,666.67 บาท
0.33
18
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ 4.4 (สมศ. 5)

ร้อยละ 10

ตัวบ่งชี้ 4.5 (สมศ. 6)

ร้อยละ 10

ผลประเมินคุณภาพภายใน
ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร
(% หรือ สัดส่วน)
0
0
0
0
0
0
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
ประเมินเฉพาะสถาบัน
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ

คะแนนประเมิน

ร้อยละ 0

0.00

ร้อยละ 0

0.00

ร้อยละ 0
5
5
0
0
5
4
5
0
0
7
3
5
5

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

0.00
5.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
5.00
0.00
0.00
5.00
3.00
5.00
4.00

คะแนน
ข้อ
ข้อ
คะแนน

3.90
5
5
3.38

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกองค์ประกอบของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกองค์ประกอบของ สมศ. (15 ตัวบ่งชี้)
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (สกอ. + สมศ.) ทุกองค์ประกอบ

3.38

ตัวบ่งชี้ 4.6 (สมศ. 7)
ร้อยละ 5
ตัวบ่งชี้ 5.1
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 5.2
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 5.3 (สมศ. 8)
ร้อยละ 15
ตัวบ่งชี้ 5.4 (สมศ. 9)
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 5.5 (สมศ. 18.1)
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 5.6 (สมศ. 18.2)
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 6.1
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 6.2 (สมศ. 10)
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 6.3 (สมศ. 11)
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 7.1
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 7.2
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 7.3
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 7.4
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 7.5 (สมศ. 12)
ตัวบ่งชี้ 7.6 (สมศ. 13) 3.51 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 8.1
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 9.1
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 9.2 (สมศ. 15)
4 คะแนน

3.90
7
9
3.38

1.85
2.78

*หมายเหตุ
1. ตัวบ่งชี้ 2.11 (สมศ.3) ตัวบ่งชี้ 2.12 (สมศ.4) ไม่ประเมินเนื่องจากไม่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก
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2. ตั ว บ่ งชี้ ที่ 1.2 (สมศ.16.1) ตั ว บ่ งชี้ 1.3 (สมศ.16.2) ตั ว บ่ งชี้ 7.5 (สมศ.12) ประเมิ น เฉพาะ
มหาวิทยาลัย
5.2 รายงานตารางที่ ป.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ
จานวนตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ
ปัจจัย
กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์
นาเข้า
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์
และแผนการดาเนินการ

รวม

ผลการประเมิน

ระดับดี

-

3.00

5.00

4.00

1.46

2.75

2.62

2.35

ระดับปรับปรุง

-

3.00

-

3.00

0.33

3.00

0.00

1.06

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
6. การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

5.00

2.50

3.33

ระดับพอใช้
ระดับปรับปรุง
ด่วน
ระดับพอใช้

-

5.00

0.00

1.67

7. การบริหารและการจัดการ

-

4.25

3.90

4.18

ระดับดี

8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

-

5.00

3.38

4.19

1.18
ระดับ
ปรับปรุง
ด่วน

3.78

2.05

2.78

ระดับดี

ระดับปรับปรุง

2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย

รวม
ผลการประเมิน
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ระดับปรับปรุง

ระดับดี
ระดับพอใช้

5.3 รายงานตารางที่ ป.3 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษา
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
(4)
2. มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา(34)
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
(16)
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา (18)
3. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้ฯ (2)
รวม
ผลการประเมิน

จานวนตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์

รวม

ผลการประเมิน

-

-

2.86

2.86

ระดับพอใช้

-

4.43

3.90

4.36

ระดับดี

1.18

3.33

2.25

2.50

ระดับปรับปรุง

-

3.50

0.00

1.40

1.18
ระดับ
ปรับปรุง
ด่วน

3.78

1.72

2.78

ระดับดี

ระดับปรับปรุง

ระดับปรับปรุง
ด่วน
ระดับพอใช้

5.4 รายงานตารางที่ ป.4 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ
1. ด้านนักศึกษาและผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวนการภายใน

ปัจจัยนาเข้า

จานวนตัวบ่งชี้
ผลผลิตหรือ
กระบวนการ
ผลลัพธ์

รวม

ผลการประเมิน

-

3.83

2.28

3.20

ระดับพอใช้

3.00

3.67

2.46

3.22

ระดับพอใช้

3. ด้านการเงิน
4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม

0.33

5.00

-

2.67

ระดับพอใช้

0.70

3.50

0.48

1.29

ระดับปรับปรุง
ด่วน

รวม

1.18
ระดับ
ปรับปรุงด่วน

3.78

1.72

2.78

ระดับพอใช้

ระดับดี

ระดับปรับปรุง

ผลการประเมิน
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5.5 รายงานตารางที่ ป.5 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

จานวนตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลผลิตหรือผลลัพธ์

รวม

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความ พร้อมในการจัด
การศึกษา
(1) ด้านกายภาพ

3.00

-

-

3.00

ระดับพอใช้

(2) ด้านวิชาการ

0.70

2.33

1.90

1.72

ระดับปรับปรุง

(3) ด้านการเงิน

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

(4) ด้านการบริหารจัดการ

-

4.17

4.09

4.14

ระดับดี

1.46

3.70

3.55

3.27

ระดับพอใช้

-

3.33

2.86

3.10

0.33

3.00

0.00

1.06

ระดับพอใช้
ระดับปรับปรุง
ด่วน

-

5.00

2.50

3.33

ระดับพอใช้

-

5.00

0.00

1.67

ระดับปรับปรุง

0.33

3.88

1.55

2.38

ระดับปรับปรุง

1.18
ระดับ
ปรับปรุงด่วน

3.78

1.72

2.78

ระดับพอใช้

ระดับดี

ระดับปรับปรุง

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานด้านการ
ดาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย
(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2
รวม
ผลการประเมิน
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5.6 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง:
1. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้กับบุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน
2. มีการติดตามประเมินผลตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์หน่วยงาน

จุดที่ควรพัฒนา :
1. ควรกาหนดเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจาปีให้ครอบคลุม
2. ควรก าหนดตั ว บ่ งชี้ ข องความส าเร็ จ ให้ ชั ด เจนยิ่ งขึ้ น จะส่ งผลให้ ก ารด าเนิ น การติ ด ตามผลมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
องค์ประกอบที่ 2
แนวทางเสริม:
1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรของตนเอง ตามความต้องการของพื้นที่ใน จ.แม่ฮ่องสอน
2. ควรส่งเสริมคณาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและการขอตาแหน่งผลงานวิชาการให้มากยิ่งขึ้น
3. ขาดการประเมินแผนการบริหารพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
4. ควรมีการสารวจความพึงพอใจของคุณภาพการบริ การให้ครบทั้ง 5 ด้าน ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
แยกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5. ควรมี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เรีย นที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการจั ด การเรีย นการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2554
6. ควรมี การส่ งเสริ มให้ นั กศึกษาเข้าร่ว มกิจกรรมจัดการระหว่างสถาบัน หรือ ประชุม ระดับชาติ
นานาชาติ
7. ควรมีการกาหนดตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพเพิ่มขึ้น ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ระดับความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรม ความรู้ที่เพิ่มขึ้น

องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง:
แนวทางเสริม:
1. ควรมีการประเมินผลกิจกรรมนักศึกษาและนาไปพัฒนาการจัดกิจกรรมสาหรับการวางแผนปีต่อไป

17

องค์ประกอบที่ 4
แนวทางเสริม:
1. ควรมีการพัฒนาระบบและกลไก ขั้นตอน ในการบริหารงาน สร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และการดาเนินงานตามแบบตอบสนองท้องถิ่น
2. วางแผนและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการวิจัย โดยความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับอุดมศึกษา
3. ควรนาผลวิจัยมาบูรณาการเรียนการสอนในเชิงประจักษ์
4. ให้มีการอ้างอิงกับสถานวิจัยถ้าหากหน่วยงานยังไม่ได้จัดหางบประมาณด้วยตนเอง
5. ควรรายงานผลการติดตามประเมินในเชิงประจักษ์ในส่วนของค่างบประมาณด้านการวิจัย
6. ควรพัฒนาระบบกลไก นโยบายการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในเชิงประจักษ์
7. ควรพั ฒ นาระบบกลไก ในการคุ้มครองสิ ท ธิผ ลงานวิจัยฯและด าเนิ น การตามระบบในเชิ ง
ประจักษ์
8. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาบุคคลในการพัฒนาผลงานวิจัย โครงการจัดให้มีการปรึกษา สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้วยการจัดทาวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

องค์ประกอบที่ 5
จุดแข็ง
1. มีการให้บริการทางวิชาการโดยให้ชุมชนและสถาบันมีส่วนร่วมในการกาหนดความต้องการ
ร่วมกัน
2. สถาบันมีส่วนช่วยเหลือชุมชนได้อย่างหลากหลายตามอาชีพของประชาชนในชุมชนนั้นๆ
แนวทางเสริม:
1. ควรมีการเขียนระบบและกลไกของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
2. ควรมีการจัดทาเอกสารให้ครบถ้วนในแต่ละข้อย่อยในตัวบ่งชี้ที่ 5.2
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องค์ประกอบที่ 6
จุดแข็ง
1. หน่วยงานเป็นสถาบันที่มีการจัดกิจกรรมที่ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากและ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางเสริม:
1. ควรมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงและบูรณาการสาหรับการเรียนการสอน
2. ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว แต่ควรนาไปกาหนด
หรือใส่ในแผนอย่างเป็นรูปธรรมและควรกาหนดระบบ (ขั้นตอน ) และกลไก (ผู้รับผิดชอบ) รวมถึง
กาหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (เป้าหมายแห่งความสาเร็จ) และควรมีการประเมินผลโครงการ
ดังกล่าวว่าได้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชนอย่างไร
3. ควรมีการกาหนดแผนในการพัฒนาทางด้านความรู้ในมิติทางศิลปวัฒนธรรม ทางด้านการปรับปรุง
ตนเอง ให้สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีพื้นที่การใช้เพื่อจัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และ
การประเมิน

องค์ประกอบที่ 7
จุดแข็ง:
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นาทั้งการบริหารองค์กร และการจัดการองค์กร ทั้งยังบริหารโดย มี
ธรรมาภิบาล
2. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้ คณาจารย์และบุคลากรได้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ
3. ผู้บ ริห ารมีระบบและกลไกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒ นาบุคลากรให้ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. วิทยาลัยมีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายชัดเจน ในการจัดการองค์ความรู้ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
5. ได้มีการกาหนดแนวทางสนับสนุนให้บุคลากรได้ไปพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น
6. วิท ยาลั ย มีบุ ค ลากรในท้ องถิ่น รวมทั้ งปราชญ์ ช าวบ้ านที่ ส ามารถน าองค์ ความรู้มาแบ่ งปั น และ
ถ่ายทอดให้คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาได้
7. วิทยาลัยมีแผนและการพัฒนาระบบสารสนเทศในการช่วยบริหารงานและตัดสินใจ
8. วิทยาลัยมีระบบสื่อสารภายในองค์กร ผ่านทาง website เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การเรียน
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การสอนและบริหารงานให้กับคณาจารย์ และบุคลากร
9. มีการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ กับบุคลากรและบุคคลภายนอก
10. วิทยาลัยมีการตั้งคณะกรรมการและคณะทางานโดยมีผู้บริหารร่วมรับผิดชอบ
11. มีการวิเคราะห์และศึกษาประเด็นความเสี่ยงรวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ
12. มีการกาหนดแนวทางติดตามและแผนดาเนินการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
13. ได้มีการรายงานผลเสนอผู้บริหาร
จุดที่ควรพัฒนา :
1. ควรมีข้อมูลสนับสนุนและเอกสารรายงานการดาเนินการ กิจกรรมประกอบให้มากขึ้นและครบถ้วน
จะช่วยให้การอ้างถึงได้สมบูรณ์
2. ควรกาหนดเป้าหมายการจัดการองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาทุกด้าน
3. ควรเพิ่มกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นให้มากขึ้น และมีผู้รับผิดชอบรวบรวม
จัดระบบและเผยแพร่ผ่านสื่อ on line ต่อ ไป
4. ควรมีวิธีการกระตุ้นให้ บุคลากรได้ใช้ระบบการสื่อสาร สารสนเทศให้มากขึ้น
5. ควรมีการประเมินผลการใช้ระบบอยู่เป็นประจาพร้อมทั้งปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
6. ควรวิเคราะห์และกาหนดปัจจัยความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน
7. ควรนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนให้ในการแก้ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นต่อไป

องค์ประกอบที่ 8
จุดแข็ง:
1. มีการวางแผนงบประมาณ การดาเนินงาน รายงานการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ มีหน่วยงาน
ตรวจสอบและกรรมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
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องค์ประกอบที่ 9
จุดแข็ง:
1. มีระบบกลไก นโยบายในการดาเนินงานประกันคุณภาพโดยมีการกาหนดนโยบายจากผู้บริหารและ
เผยแพร่ความรู้แก่ผู้มีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา :
1. พัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และจัดทาองค์ความรู้ร่วมกัน
2. ควรพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อปรับปรุงการจัดทางานประกันคุณภาพ (พัฒนา
โปรแกรม)

5.7 ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตาราง ป.1 และ ตาราง ป.2)
องค์ประกอบที่ 1
องค์ ป ระกอบที่ 1 ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วั ต ถุ ป ระสงค์ และแผนด าเนิ น งาน วิ ท ยาลั ย
แม่ฮ่ องสอน มี ผ ลการด าเนิ น งานตามตัว บ่ งชี้ ที่ 1.1 กระบวนการพั ฒ นาแผน จานวน 5 ข้อ คิ ดเป็ น 3
คะแนน
ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 4.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดี
องค์ประกอบที่ 2
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้
ของ สกอ. คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ดาเนินการได้ 0 ข้อ เนื่องจาก
หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรที่ ใช้จากส่วนกลาง ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ดาเนินการได้ ร้อยละ 0 ไม่มีอาจารย์ในระดับปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ดาเนินการได้ ร้อยละ 16.67 ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน ดาเนินการได้ 5 ข้อ ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ดาเนินการได้ 5 ข้อ ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ดาเนินการได้ 5 ข้อ ตัวบ่งชี้ 2.7
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ดาเนินการได้ 4 ข้อ และตัวบ่งชี้
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา ดาเนินการได้ 5 ข้อ
ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 2.35 อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพปรับปรุง
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องค์ประกอบที่ 3
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร มีผลการดาเนินงาน 4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา มีผลการดาเนินงาน 3 ข้อ
ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 3.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพพอใช้
องค์ประกอบที่ 4
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผลการดาเนินงาน 3 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผลการดาเนินงาน 4 ข้อ และตัวบ่งชี้ที่
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา มีเงินสนับสนุน
งานวิจัย จานวน 1,666.67 บาท ต่อคน
ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 1.06 อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพปรับปรุงด่วน
องค์ประกอบที่ 5
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ผลการดาเนินงานได้ 5 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม มีผลการดาเนินงาน 5 ข้อ
ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 3.33 อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพพอใช้
องค์ประกอบที่ 6
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินการได้ 5 ข้อ
ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 1.67 อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 7
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ผลการดาเนินงาน 7 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่
7.2 การพัฒ นาสถาบั นสู่สถาบันเรียนรู้ ผลการดาเนินงาน 3 ข้อ ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ ห ารและการตัดสิ น ใจ ผลการดาเนิ น งาน 5 ข้อ และตัวบ่ งชี้ ที่ 7.4 ระบบบริห ารความเสี่ ยง ผลการ
ดาเนินงาน 5 ข้อ
ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 4.18 อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดี
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องค์ประกอบที่ 8
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ มีผลการดาเนินงานได้ 7 ข้อ
ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดีมาก
องค์ประกอบที่ 9
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการดาเนินงานได้ 9 ข้อ
ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 4.19 อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดี
5.8 ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตาราง ป.3)
ผลการพิจารณาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีผลการดาเนินงานใน
ส่วนมาตรฐานคุณ ภาพบั ณ ฑิต มีคะแนนรวม 2.86 อยู่ในเกณฑ์ระดับ พอใช้ มาตรฐานด้านการบริห าร
จัดการอุดมศึกษา ในประเด็นมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษากิจกรรมการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษา มี ค ะแนนรวมเท่ ากั บ 4.36 อยู่ในเกณฑ์ ระดั บ ดี มาตรฐานด้ านพั น ธกิ จของการบริห ารการ
อุดมศึกษา มีผลคะแนนรวมเท่ากับ 2.50 อยู่ในเกณฑ์ระดับ ปรับปรุง และ มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมความรู้ มีผลคะแนนรวมเท่ากับ 1.40 อยู่ในเกณฑ์ระดับต้องปรับปรุงด่วน
5.9 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตาราง ป.4)
ผลการพิ จ ารณาตามมุ ม มองด้ า นการบริ ห ารจั ด การ พบว่ า วิ ท ยาลั ย แม่ ฮ่ อ งสอน มี ผ ลการ
ดาเนิ น งานด้ านนั กศึก ษาและผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย มี คะแนนเท่ากับ 3.20 อยู่ในเกณฑ์ ระดั บ พอใช้ ด้ าน
กระบวนการภายใน มีคะแนนเท่ากับ 3.22 อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ ด้านการเงิน มีคะแนนเท่ากับ 2.67 อยู่
ในเกณฑ์ระดับพอใช้ และ ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม มีคะแนนเท่ากับ 1.29 อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ปรับปรุงด่วน
5.10 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ตาราง ป.5)
ผลการพิจารณาตามมุมมองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานจานวน 2 เกณฑ์คือ
มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในด้านมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการศึกษา มีคะแนนรวมเท่ากับ 3.27 อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ และ มาตรฐานด้า นการดาเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มีคะแนนรวมเท่ากับ 2.38 อยู่ในเกณฑ์ระดับปรับปรุง
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