แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2563
(จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562)
ภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยอาจวิเคราะห์และกำหนดคู่เทียบ (Benchmark)
ในเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งควรกำหนดประเด็นที่จะเสริมสร้าง พร้อมกับจัดทำแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่มุ่งไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการ
ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับ
กระบวนการเพื่อปรับปรุงองค์กรทั้งในระดับปฏิบัติการ (ส่วนงาน)
และระดับคณะ และมีความเชื่อมโยงกันระหว่างส่วนงานและนำไปสู่
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
3. ควรทบทวนระบบการประเมินผลงานและก้าวหน้าสร้าง
แรงจูงใจแก่บคุ ลากร และบรรลุยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนเพิ่มพูนสั่งสมทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สำคัญต่อการ
พัฒนา (สมรรถนะหลัก) ของมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
การเงิน
ผู้อำนวยการสำนักแผนและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
การเงิน
ผู้อำนวยการสำนักแผนและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

แนวทางการปรับปรุงจากผู้รบั ผิดชอบ
สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวบรวมข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีบริบทคล้ายกัน และนำเสนอกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดคู่เทียบ และกำหนดประเด็นที่จะ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
สำนักแผนฯ จัดกิจกรรมคลินกิ พัฒนาคุณภาพกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
แผนงาน เพื่อทบทวนตัวชี้วัดโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิง
เหตุผลกับกระบวนการเพื่อปรับปรุงองค์กรทั้งในระดับปฏิบัติการ
(ส่วนงาน) และระดับคณะ

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
การเงิน
- หัวหน้างานสำนักงานทรัพยากร
บุคคล

1 ทบทวนเกณฑ์ภาระงานและค่าตอบแทนภาระการสอนเกินโหลด
2 กำหนดให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สั่งสมทักษะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถ
บูรณาการความรู้เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยการบริการ
วิชาการ หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้
3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรได้มีการพัฒนา
ทักษะที่จำเป็นในการทำงานเพื่อนำไปสู่สมรรถนะสากล เช่น
ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสารข้าม

-
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ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ

4. ควรมีการใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศมากำหนดตัวชี้วัดที่
สามารถติดตามงานทั่วทั้งองค์กร และการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ โดยปรับการทำงานให้เป็นดิจิทัล

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
การเงิน
- ผู้อำนวยการสำนักแผนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม
การศึกษา
5. ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และมีการทบทวนระบบ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อการบริการและการเข้าถึง และมี
การเงิน
การวางแผนเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง - ผู้อำนวยการสำนักแผนและ
ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีการวิเคราะห์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อค้นหาความต้องการและความคาดหวังใหม่ โดยใช้ข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอกเพื่อวางนโยบายเชิงรุกทั้งปัจจุบันและอนาคต ที่
ตอบสนองความท้าทายของมหาวิทยาลัย มีการคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทีก่ ำลังจะเกิดในอนาคต โดยวิเคราะห์ผลกระทบของ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อยุทธศาสตร์ของ
คณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมของ
กระบวนการและการบริการ เช่น การลดขั้นตอนการให้บริการ
2

แนวทางการปรับปรุงจากผู้รบั ผิดชอบ
วัฒนธรรม และทักษะการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น อย่างน้อยคน
ละ 1 ทักษะ
4 ทบทวนและปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ตลอดจนการประเมินภาระงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
และจัดโครงการอบรม การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ หรือการเผยแพร่
คู่มือและแนวปฏิบัติที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูน
ทักษะด้านวิชาการและด้านการทำงานแก่บุคลากรสายวิชาการ
พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด เพื่อสามารถ
กำกับติดตามได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ให้มีการวางแผนเชิงรุกใน
การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ฟื้นฟูมหาวิทยาลัยพายัพระยะเร่งด่วน โดยใช้ข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อวางนโยบายเชิงรุกทั้งปัจจุบันและอนาคต ที่
ตอบสนองความท้าทายของมหาวิทยาลัย และกำหนดตัวชี้วัดทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวต่อยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย
2. จัดกิจกรรม คลินิกพัฒนาคุณภาพ และ Best Practice เพือ่
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมของกระบวนการและการบริการ เช่น
การลดขั้นตอนการให้บริการ

ข้อเสนอแนะ
ผู้รับผิดชอบ
6. ควรมีการติดตามตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
โดยการใช้กลไกการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การ
การเงิน
แก้ไขปัญหาอย่างทันกาลและนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินการ
- ผู้อำนวยสำนักแผนและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม
การศึกษา
7. ควรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มุ่งเน้นการบรรลุผล - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
สัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ทรัพย์สิน
ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง - ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี
(ด้วยกลไกของเทคโนโลยีดิจิทัล)
สารสนเทศและนวัตกรรม
การศึกษา

แนวทางการปรับปรุงจากผู้รบั ผิดชอบ
1 จัดระบบกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานของแต่ละ
ภารกิจ โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ระยะ 6 เดือน 9 เดือน และ
12 เดือน
2 พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด เพื่อสามารถ
กำกับติดตามได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการสั่งซ่อมของฝ่ายพัฒนา
ทรัพย์สินทั้งฝ่าย IT และฝ่ายอาคารสถานที่ เพื่อความคล่องตัว
ความสะดวก การประหยัดกระดาษ และง่ายต่อการกำกับติดตาม
2 พัฒนา PAYAP WALLET เพื่อการประชาสัมพันธ์ และลด
ขั้นตอนการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ข้อเสนอแนะ
1. ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละหลักสูตรเพื่อให้เห็น
ข้อมูลตามสภาพจริงของแต่ละหลักสูตร และปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับ
นักศึกษา เพื่อให้การกำหนดคุณสมบัติจำนวนรับมีความเหมาะสม
และ การใช้ข้อมูลอื่น ๆ มากำหนดคุณสมบัตแิ ละจำนวนรับ เช่น
ความต้องการของผู้ประกอบการ ทุนอุดหนุนการศึกษา เป็นต้น
2. ควรมีระบบให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตร (Program
Profile) ได้ตรงความต้องการของผู้เข้าศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผลการรับสมัครและคัดเลือก
ผู้เรียนของแต่ละหลักสูตร และกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการเพิ่ม

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
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แนวทางการปรับปรุงจากผู้รบั ผิดชอบ
จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการรับ
นักศึกษา การเลือกหลักสูตรของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับผลการรับ
สมัคร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(ภาคการศึกษา 2/2563)
ประสานงานกับศูนย์รับนักศึกษาและบริหารหลักสูตรระยะสั้น ในการ
นำข้อมูลที่ได้จากโครงการสำรวจฯ ในข้อ 1. เพื่อจัดทำระบบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดทำกลยุทธ์เชิงรุกได้ตรงกับความ

ข้อเสนอแนะ
ผู้รับผิดชอบ
จำนวนนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาต่ำ
กว่าแผนการรับนักศึกษามาก
3. ควรมีระบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อกำหนด
วิจัย
ผลการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร (Program Learning Outcome: - ผูอ้ ำนวยการสำนักแผนและ
PLO) ในการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบกำหนดตามรอบ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม
การศึกษา
4. ทบทวนกระบวนการเรียนการสอน และการวัดและ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงเป้าหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
วิจัย
แต่ละหลักสูตร โดยทบทวน Alignment ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(PLO, CLO, LLO) วิธีการจัดการเรียนการสอน การกำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล และกระบวนการวัดผลและประเมินผลที่
สามารถยืนยันผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต
5. ทบทวนกระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
กับคุณสมบัติทพี่ ึ่งประสงค์ของบัณฑิตโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการ
วิจัย
บริการ โดยมีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประเมินให้ - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ครบถ้วน เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจะได้นำผลไปใช้ในการปรับปรุงและ
ทรัพย์สิน
พัฒนากระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการอาคาร
สถานที่และบริการ
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แนวทางการปรับปรุงจากผู้รบั ผิดชอบ
ต้องการของผู้เข้าศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาคการศึกษา
2/2563)
ประชุมระดมสมองร่วมกับสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติ/แบบฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ที่ได้จาก
การประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะวิชา ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีฯ
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน และ
การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง (PLO, CLO, LLO) ของแต่ละหลักสูตร และจัดทำวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (best practice) ของมหาวิทยาลัย

1 ปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิตของหลักสูตร
2 มีการวิเคราะห์ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนฯ ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนา
ทรัพย์สินเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรทบทวนกระบวนการบริหารงานวิจัยทั้งการส่งเสริม การ
สนับสนุน การทำงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด และทิศทางทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดไว้

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
- ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
บริการวิชาการ
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แนวทางการปรับปรุงจากผู้รบั ผิดชอบ
1. กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก โดยวางแผนร่วมกับคณะวิชาในการผลักดัน
และระบุอาจารย์ที่จะเขียนโครงร่างโจทย์วิจัยเพื่อเสนอขอทุน
ภายในและภายนอกสถาบันเพื่อให้คณาจารย์ยื่นโครงร่างเสนอขอ
ทุนทั้งภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายในรอบระยะเวลาใน
ปี พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้ทุกคณะต้องมีงานวิจัยอย่างน้อย 1
ทุน ทั้งหมดภาพรวม มีงานวิจัย  20 ทุน
2. กำหนดกลยุทธ์เชิงรุกของการผลักดันการเขียนโครงร่างงานวิจัย
ด้านชุมชนพื้นที่เป้าหมาย บ้านธิ ท่าศาลา และหน่วยงานภายใต้
สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองกับการ
บริการวิชาการ
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย
งานวิจัยเชิงสหวิทยาการ หรือผลงานนวัตกรรม โดยผ่าน
กระบวนการพิจารณาจริยธรรมในคนทุกโครงการ
4. เพื่อสนับสนุนให้งานวิจัยของคณาจารย์มีแหล่งเผยแพร่ จึงจัด
โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือ
ตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (The 11th Payap
University and UNRN Research Symposium 2021)
5. กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อให้คณาจารย์ยนื่ โครงร่างเสนอขอทุนทั้ง
ภายในสถาบันและส่งเสริมให้คณะวิชาวางแผนในการหาทุอุดหนุน
ภายนอกสถาบัน ภายในรอบระยะเวลาในปี พ.ศ. 2563 เพิ่มมาก

ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ

2. ควรประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาตามทิศทาง
ของมหาวิทยาลัยและเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการเรียนการสอน

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
- ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
บริการวิชาการ
3. ควรจัดทำฐานข้อมูลด้านวิจยั ทีม่ ีความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
บุคลากร ความต้องการของชุมชน และหน่วยงานที่สนับสนุนหรือร่วมวิจัย
- ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
และมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
บริการวิชาการ
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แนวทางการปรับปรุงจากผู้รบั ผิดชอบ
ขึ้น  25,000 ต่อคน โดยให้คณะวิชากำหนดตัวบุคคลหรือทีมวิจัย
เพื่อยื่นขอทุนสนับสนุนสถาบันภายนอก
6. สำนักวิจัยและบริการวิชาการได้กำหนดทิศทางการวิจัยในปี 2563
ประเด็น BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะ
พัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ ( Bio
Economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึง
การนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทัง้ 2
เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มงุ่ เน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น
แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน
โดยทางสำนักวิจัยจะพิจารณาโครงการที่เป็นไปตามทิศทางที่
กำหนดเป็นอันดับแรก
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักวิจัยให้ครอบคลุมในการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในการเรียนการสอน
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญของ
นักวิจัย บุคลากร ความต้องการของชุมชน และหน่วยงานที่สนับสนุน
หรือร่วมวิจัย

ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม
การศึกษา

แนวทางการปรับปรุงจากผู้รบั ผิดชอบ

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการพิจารณาการนำข้อมูลงานบริการชุมชนและ
เครือข่ายชุมชนระดับท้องถิ่นและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริการ
วิชาการ เพื่อมากำหนดเป็นนโยบายและทิศทางบริการวิชาการให้
ชัดเจนมากขึ้น มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัย
2. ควรทบทวนแผนบริการวิชาการ การวางเป้าหมายและทิศ
ทางการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
และ การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานบริการวิชาการแบบ
บูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปรับปรุงจากผู้รบั ผิดชอบ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ ประชุมร่วมกับผู้บริหารชุมชนพื้นที่เป้าหมายในการกำหนดทิศทางการ
วิจยั
ให้บริการวิชาการและการพัฒนาชุมชนตามองค์ความรู้ของ
- ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการ มหาวิทยาลัย
วิชาการ

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ 1. สำรวจความต้องการชุมชนพืน้ ที่เป้าหมาย
วิจัย
2. ทบทวนแผนบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัยที่
- ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการ
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย
วิชาการ
3. ชี้แจงแนวทางการเขียนแบบ มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชาและ
แบบ มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ของรายวิชาที่
บูรณาการการบริการวิชาการ
3. ควรทบทวนและประเมินผลการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ 1. ดำเนินการประเมินผลตามแผนบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่
วิจัย
ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย และควรมีการวิเคราะห์ ประเมิน ปรับปรุง - ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการ
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
กระบวนการสนับสนุน และการดำเนินการงานบริการวิชาการ ให้
วิชาการ
2. วิเคราะห์กรอบระยะเวลาในการดำเนินงานบริการวิชาการ ตาม
เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน และบูรณาการกับการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
หลักสูตร
7

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์เป้าหมาย ผลลัพธ์ของ
การดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการทบทวนทิศทางการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับพันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์
2. ควรพิจารณากิจกรรม/โครงการการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต และมีความ
สอดคล้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปรับปรุงจากผู้รบั ผิดชอบ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศาสนกิจและ จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจ
พัฒนานักศึกษา
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจาก
- ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา แหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์
เป้าหมาย ผลลัพธ์ของการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศาสนกิจและ จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่โดยกำหนดกิจกรรม/
พัฒนานักศึกษา
โครงการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
- ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา ประสงค์ของบัณฑิต และมีความสอดคล้องกับพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิต
3. ควรมีการวิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงกระบวนการทำนุ - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศาสนกิจและ จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทีเ่ น้นการพัฒนาตาม
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำมาปรับปรุงทิศทางของการทำนุ
พัฒนานักศึกษา
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน และ
บำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่เน้นการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ
- ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา ปรับปรุงกระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ข้อเสนอแนะ
ผู้รับผิดชอบ
1. ทบทวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน
- ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
อัตรากำลังของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยการ
การเงิน
วิเคราะห์ถึงสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับโครงสร้างของ
- หัวหน้างานสำนักงานทรัพยากร
การบริหารจัดการในปัจจุบันและอนาคต โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ และ
บุคคล
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพันธกิจต่าง ๆ
2. ควรมีการประเมินผลการบริการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมการเรียนรู้ คุณภาพชีวิต สุขภาพและความปลอดภัย
ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ทรัพย์สิน
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการอาคาร
สถานที่และบริการ

3. ควรทบทวนกระบวนการดูแลจัดการด้านกายภาพ โดย
คำนึงถึงวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครอบคลุมกับ
จำนวนภารกิจที่เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางความต้องการของ
มหาวิทยาลัย และหลักสูตร

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ทรัพย์สิน
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการอาคาร
สถานที่และบริการ

4. ควรรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกพันธกิจ และทุกหน่วยงานบริการภายในอย่างเป็นระบบเพื่อ
ได้ข้อมูลอย่างรอบด้านที่สามารถนำมาวิเคราะห์และใช้ปรับปรุง/
พัฒนาตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกระบวนการ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ

9

แนวทางการปรับปรุงจากผู้รบั ผิดชอบ
จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร และภาระงาน
ของตำแหน่งงานต่างๆ ในแต่ละหน่วยงาน และสามารถจัดเก็บข้อมูล
สมรรถนะบุคลากรโดยอาจอ้างอิง/อาศัยข้อมูลที่ได้จากผลการประเมิน
การปฏิบัติงานประจำปี สำหรับใช้วิเคราะห์อัตรากำลัง และวางแผน
การบริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่งาน ทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน
1 ทำแผนการบริหารจัดการด้านการจราจร (traffic management
plan) เพื่อลดปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ
2 จัดทำวิจัยสถาบัน เพื่อประเมินผลการบริการในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ คุณภาพชีวิต สุขภาพและ
ความปลอดภัยให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1 มีการปรับปรุงอาคารพันธกร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อรองรับการรับนักศึกษา โดยให้การบริการครบวงจร (one
stop service) ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆใน
ที่เดียวกัน
2 พัฒนาระบบแจ้งซ่อมเพื่อให้การบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
และสามารถนำข้อมูลรายงานการแจ้งซ่อมเพื่อช่วยการวางแผน
และบริหารทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1 ดำเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกพันธกิจ ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น
• การประชุมร่วมกับบุคลากรในระดับสถาบัน และระดับฝ่าย
ส่วนงาน

ข้อเสนอแนะ
สื่อสารที่เข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน และทบทวน
กระบวนการสื่อสาร เพือ่ การปฏิบัติงานทุกพันธกิจได้อย่างเป็นระบบ

ผู้รับผิดชอบ

5. ควรมีการทบทวนและประเมินกระบวนการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการสื่อสารให้เกิดการรับรู้
และการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ

6. ควรมีการทบทวนกระบวนการสื่อสารที่มคี วามสัมพันธ์
การประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อย และบุคลากรเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานตามพันธกิจ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

แนวทางการปรับปรุงจากผู้รบั ผิดชอบ
• ผู้บริหารสัญจร
• สายตรงอธิการบดี
2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนางานต่อไป
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพทบทวนแผนและประเมิน
กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ 1 สำนักแผนฯ จัดกิจกรรมทบทวนกระบวนการทำงานให้กับ
หน่วยงานสนับสนุน
2 มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดส่งกระบวนการทำงาน
3 กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลการดำเนินงานตาม
กระบวนการทำงานที่กำหนดและนำส่งผู้บริหารตามสายการ
บังคับบัญชาต่อไป
7. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพหน่วยงาน
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ทบทวนและปรับระบบและกลไกการประกันคุณภาพหน่วยงาน
สนับสนุน โดยเฉพาะการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการนำผล
การเงิน
สนับสนุน ให้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมทั้งมีการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาทุกพันธกิจ ทุกหน่วยงาน ไปใช้ในการ - ผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนา สร้างแรงจูงใจให้รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่ดี
พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ
คุณภาพการศึกษา
8. ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยเน้น - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ ฝ่ายวิชาการฯ ร่วมกับสำนักแผนฯ จัดประชุมระดมสมอง/กิจกรรม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาได้อย่าง
วิจัย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร/อาจารย์ประจำ
เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
หลักสูตร เพื่อทบทวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ และ
มหาวิทยาลัย
การเงิน
สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ภาคการศึกษา
- ผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนา ที่ 2/2563)
คุณภาพการศึกษา
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