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QA NEWS ฉบับนี้นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2560
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มาเสนอตอจากฉบับที่แลว

C.8 การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน า ที่ ข องผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย
• จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับทางดานการศึกษาและวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยการจัดอันดับขององคกรตางๆ
2. มหาวิทยาลัยมีผูบริหารที่ทํางานเปนทีม มีความเขาใจใน
บริบทและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ทําใหการบริหารตอเนื่อง
และพัฒนาตามเปาหมาย
• เรื่องที่สามารถปรับปรุงได
1. มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรของตนเองเพือ่ เตรียมผูบ ริหาร
ระดับสูงและระดับกลาง เพื่อสรางความสําเร็จในการบริหาร
มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศอยางตอเนื่องและยั่งยืน

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารสถาบัน
• จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานดานวิชาการ/วิจัยที่เขมแข็ง
และบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ในระดับดีมาก เปนที่ยอมรับของ
หนวยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
2. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธที่ปรับทิศทางการทํางานที่มุง
เปาสูความสําเร็จการพัฒนาองคกร โดยเนนการพัฒนาหลักสูตร
บุคลากร และการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน
และภาคอุตสาหกรรม
• เรื่องที่สามารถปรับปรุงได
1. เนนการบริหารความเสี่ยงในดานการเงินและทรัพยสินที่
จะเกิดขึน้ ในอนาคต ภายใตการเปลีย่ นแปลงของจํานวนนักศึกษา
ที่มีแนวโนมลดลง
2. การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรใหมๆ ทีบ่ รู ณาการเนือ้ หาสาระ
ใหมๆ ตามความตองการของประเทศโดยเร็ว โดยเฉพาะในสวน
ของวิทยาเขตระยอง ตามนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของประเทศ

C.10 บุคลากรไดรับการพัฒนา
• จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในแผนฯ
ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) รอยละ 80 – 85 มีคุณวุฒิและตําแหนง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยมีการจัดระบบสนับสนุนและแผนการ
ดําเนินงานที่เปนรูปธรรม
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและกาวหนา
ในสายงาน โดยการพัฒนาทักษะการทํางาน ภาษาอังกฤษ และ
การทํางานรวมกันระหวางคณะ/วิทยาลัย
3. มหาวิ ท ยาลั ย มี ต น แบบการพั ฒ นาของบุ ค ลากรรุ น พี่
ในดานการทํางานเพื่อใหมหาวิทยาลัยกาวหนา มีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับจากภายนอกเพิ่มขึ้น
• เรื่องที่สามารถปรับปรุงได
1. แผนพั ฒ นาอาจารย ป ระจํ า ที่ ยั ง ไม ไ ด ป ริ ญ ญาเอกให
เพิ่มขึ้น ไมนอยกวาปละ 50 คน และอาจารยที่บรรจุใหมใหรับ
เฉพาะปริญญาเอกเทานั้น เพื่อนําไปสูเกณฑคุณวุฒิของอาจารย
ประจําที่เปนมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม
2. การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยประจําเรงขอตําแหนง
ทางวิชาการ โดยมีมาตรการเรงรัดและสงเสริมคูกันไป
3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหมีศักยภาพ
การทํางานที่สูงขึ้น แขงขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา และมีกลไก
การพัฒนาที่ตอเนื่อง

C.11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย
• จุดเดน
1. ผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ และนวัตกรรมเปนผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ไดรับความเชื่อถือ สามารถนําไปใชงานจริง เปนที่ยอมรับจากผูใช
ประโยชนในทุกภาคสวน
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• เรื่องที่สามารถปรับปรุงได
1. การพัฒนานักศึกษาใหมที กั ษะกระบวนการคิด ความสามารถ
ในการคิดสรางสรรค ทักษะดานสังคม และดานภาษาตางประเทศ
2. การสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับศิษยเกา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการดําเนิน
งานของมหาวิทยาลัย และการจัดกิจกรรมตางๆ

• เรื่องที่สามารถปรับปรุงได
1. การกํากับติดตามการดําเนินงานของแตละคณะ/สวนงาน
ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
2. การกําหนดทิศทางการทําวิจยั ทีช่ ดั เจน ซึง่ สามารถตอบโจทย
การพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

C.12 การบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน

• เรื่องที่สามารถปรับปรุงได
การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนจะนําไปสูการจัดทําแผนงาน
และแผนปฏิบัติการ ทั้ง Inbound และ Outbound ตลอดจน
การกํากับดูแลการดําเนินงานของสวนงาน เพือ่ การบรรลุวสิ ยั ทัศน
ของมหาวิทยาลัย

• จุดเดน
1. บุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ในการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ไปสู่
สถานประกอบการ สังคม ชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ
2. มี ผ ลงานบริ ก ารวิ ช าการร่ ว มกั บ ภาคธุ ร กิ จ หรื อ
อุ ต สาหกรรมที ่ ส ามารถนํ า ไปต่ อ ยอดเชิ ง พาณิ ช ย์ และเกิ ด
มูลค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรม
• เรื่องที่สามารถปรับปรุงได
การประชาสัมพันธผลงานบริการวิชาการและวิจยั เพือ่ เผยแพร
ศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เปนการสงเสริมการสราง
เครือขายความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ

C.13 การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
• จุดเดน
มุงมั่นในการพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการรณรงคการสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยความรวมมือของบุคลากรและ
นักศึกษา
• เรื่องที่สามารถปรับปรุงได
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมอยาง
เปนระบบ เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรค
• จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทํางาน
วิจัย ในป พ.ศ.2560 ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้นจาก
ป พ.ศ.2559 คิดเปนรอยละ 19.9 เมื่อคิดเปนสัดสวนตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยเทากับ 646,737 บาทตอคน
2. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนงานดานการวิจัยใน
ปงบประมาณ 2560 รวมประมาณ 708 ลานบาท หรือคิดเปน
ประมาณรอยละ 20.82 ของงบประมาณรายจาย ซึ่งสูงกวาเกณฑ
การเปนมหาวิทยาลัยวิจยั ทีจ่ ะตองจัดสรรงบประมาณเพือ่ การวิจยั
ไมนอยกวารอยละ 10

S.2 Student Mobility

S.3 Green University
• จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัย
สีเขียว มีคะแนนประเมินเพิ่มขึ้นจากเดิม 334 คะแนน
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี วิ ท ยาเขตระยองที่ มี ก ารดํ า เนิ น งานสู
การเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยเฉพาะดานการจัดการขยะ ที่เปน
ระบบ และมีประสิทธิภาพในลักษณะ Zero waste
• เรื่องที่สามารถปรับปรุงได
เรงรัดใหสวนงานตางๆ ทุกวิทยาเขต ดําเนินการเรื่อง Green
University ตามนโยบายใหบรรลุผล
*****************

สรุปจํานวนผลงานทางวิชาการที่อาจารยประจําตองมี
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ไดกาํ หนดคุณสมบัตขิ อง
อาจารยประจําทีเ่ กีย่ วของในหลักสูตร จะตองมีผลงานทางวิชาการ
ซึี่ ง ต อ งเป น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด รั บ การเผยแพร ต ามหลั ก
เกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ โดยหลักสูตรแตละระดับกําหนดจํานวนผลงานทาง
วิชาการทีอ่ าจารยประจําแตละคนตองมีเปนอยางนอยในรอบ 5 ป
ยอนหลัง ดังนี้
ระดับหลักสูตร
ตรี
โท
อาจารยประจําหลักสูตร
1
3*
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1
3*
อาจารยผูสอน
1
1
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3*
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
3*
หมายเหตุ * อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
อาจารยประจํา
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