
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม   
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ครั้งที่  ๑๐ /  ๒๕๕9 
วันพฤหัสที่  20  ตุลาคม  ๒๕๕9  เวลา  09.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (ตึก ๑๔)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

วาระที่   5.7  พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
                   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕8   ระดับมหาวิทยาลัย   

  ผ่านระบบ CHE QA 3D Online  System 
 

   5.7.๑   รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕8 และก าหนดวัน เดือน ปีที่รับการตรวจประเมิน (หน้า ๑-4)  
          5.7.๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗-2558  ระดับมหาวิทยาลัย 
(จ าแนกรายตัวบ่งชี้) (หน้า 5-8) 
          5.7.3  กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557-2558  
ระดับมหาวิทยาลัย (จ าแนกรายตัวบ่งชี้)   (หน้า 9) 
          5.7.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557-2558  
ระดับมหาวิทยาลัย (จ าแนกตามองค์ประกอบ)   (หน้า 10) 
          5.7.5  ผลประเมินเชิงคุณภาพ (ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจ าแนกตามองค์ประกอบ)  โดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2558 ระดับมหาวิทยาลัย  (หน้า 11-15) 
 
 

 
 
 
 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

5.7 



 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี  5.7  พิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2558 ระดับ
มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ CHE QA 3D Online System 
 

ความเป็นมา 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัย  ฯ  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2558 
ในวันที่  10-11  ตุลาคม  2559 นั้น คณะกรรมการได้แจ้งผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหลาย
ประเด็น  โดยผลการประเมิน และข้อเสนอแนะรายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้   ทั้งนี้  ได้น าข้อมูลดังกล่าว  
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ในครั้งท่ี  10/2559  วันอังคารที่  18  ตุลาคม  
2559  เรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นพิจารณา   
 พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558  ระดับ

มหาวิทยาลัย  ผ่านระบบ CHE QA 3D Online System 
  
 
  มติที่ประชุม....................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
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5.7.1  รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 
2558  และก าหนดวัน เดือน ปีท่ีรับการตรวจประเมิน  

รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ท่ีรับผิดชอบ/User,Password 
(ระบบ Che QA Online) ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ผู้ประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย 
1) ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์   
 พานิชย์ผลินไชย 
ต าแหน่ง : อาจารย์ 
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081 - 887-0038 
Email : teamjanp@nu.ac.th 

ประธาน 
 

 
 
User :   

2) ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ 
ต าแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081 - 532-2349 
Email :  watanap@nu.ac.th 

กรรมการ  
 
User :   

3) ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู  เวชรชัต์พิมล 
ต าแหน่ง : ข้าราชการบ านาญ 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 098-252-5344 
Email : renu2498@hotmail.com 

กรรมการ  

User :   

4) ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ อัศวรุจานนท์ 
ต าแหน่ง : ข้าราชการบ านาญ 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-855-3268 
Email :  panor_a@hotmail.com 

กรรมการ 
 
 

 

User :   

5) ชื่อ-สกุล : อาจารย์เพียรพิณ  ก่อวุฒิวงศ์ 
ต าแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-888-6657 
Email : p_kowutiphong@hotmail.com 

กรรมการ  

User :   
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รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ท่ีรับผิดชอบ/User,Password 
(ระบบ Che QA Online) ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

6) ชื่อ – สกุล : ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม  
ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ าหลักสูตรสังคมศึกษา  
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 088-269-1081 
Email : Beau_wor@hotmail.com 

 
เลขานุการ 

 

7) ชื่อ – สกุล : นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ 
ต าแหน่ง : รองผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ฝ่ายพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
สังกัด : ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-422-4599 
Email : kurt.hanamichi@gmail.com 

 
เลขานุการ 

 

8) ชื่อ-สกุล : นางสาวพันทิพา  เย็นญา 
ต าแหน่ง : หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
สังกัด : ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083-048-1867 
Email : pitchy_qa@hotmail.com  

 
เลขานุการ 

 

9) ชื่อ – สกุล : นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก 
ต าแหน่ง : รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
สังกัด : ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-432-6618 
Email : qakpru54@gmail.com 

 
เลขานุการ 

 

10) ชื่อ – สกุล : นายธีรพงษ์  ยิ้มพวัน 
ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัด : ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-928-6962 
Email : bonzine@live.com 

  
เลขานุการ 
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รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ท่ีรับผิดชอบ/User,Password 
(ระบบ Che QA Online) ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

11) ชื่อ – สกุล : นายธีศิษฎ์  กระต่ายทอง 
ต าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
สังกัด : ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 088-272-9225 
Email : theesit_k@kpru.ac.th 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

 

 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  2558  ระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ในระหว่างวันที่  10-11  ตุลาคม  2559 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 
 คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ศึกษารายละเอียด SAR และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน      

ผ่านระบบ Che Qa 3D Online System /ผ่านรูปเล่ม SAR ล่วงหน้าก่อนการประเมิน 7 วัน 
9 ตุลาคม  2559 12.00 น.  เป็นต้นไป  คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ เข้าท่ีพัก   
10 ตุลาคม  2559 
 

 
 

08.20-09.00 น.   คณะกรรมการตรวจประเมินภายในฯ ประชุมเพ่ือเตรียมการตรวจประเมินฯ   
                       ณ ห้องประชุมนายกสภา 
09.00 -09.20 น.  กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ และแนะน าคณะผู้บริหาร  
                       และบุคลากร  โดยอธิการบดี รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
09.20-09.35 น.   คณะกรรมการตรวจประเมินภายในฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการฯ  พร้อมแจ้ง 
                       วัตถุประสงค์และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
09.35-10.00 น.   มหาวิทยาลัยน าเสนอผลการด าเนินงานโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
                       โดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา   
                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชวุรนันท์) 
10.00-10.15 น.   รับประทานอาหารว่าง   
10.30-12.00 น.   คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน  สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  
                       ผู้จัดเก็บข้อมูล และตรวจเอกสาร    
12.00-13.00  น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.00  น.  สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (จ านวนตามความเหมาะสม) 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม 
 

 
เวลา (น.) 

สัมภาษณ์  
ณ ห้องประชุมสภา  ชั้น 8 

คณะกรรมการสัมภาษณ์ 

13.00-14.00 อธิการบดี รศ.ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย 
รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ 
รศ.ดร.เรณู  เวชรัชต์พิมล 

14.00-15.00 รองอธิการบดีทุกฝ่าย/ 
ที่ปรึกษาอธิการบดี 

15.00-16.00 คณบดี และ  ผอ.ส านัก สถาบัน  
 

 
เวลา (น.) 

สัมภาษณ์  
ณ ห้องประชุมชั้น 9 

คณะกรรมการสัมภาษณ์ 

13.00-14.00 ผู้ใช้บัณฑิต 
บุคลากรสายสนับสนุน 

ผศ.พนอ  อัศวรุจานนท์ 
อาจารย์เพียรพิณ  ก่อวุฒิพงศ์ 

14.00-15.00 ผู้ปกครอง 
ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 

15.00-16.00 ตัวแทนศิษย์เก่า 
ตัวแทนคณาจารย์ 

 
หมายเหตุ :  มีบัญชีรายชื่อ-นามสกุล โดยมีรายละเอียดข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอสังเขป และมอบให้กับ
คณะกรรมการตรวจประเมินภายในฯ  
16.00-17.00  น.   คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน  สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บ 
                        ข้อมูล และตรวจเอกสาร  (เพ่ิมเติม) 
17.30  น.            คณะกรรมการตรวจประเมินภายในฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน  
18.00 เป็นต้นไป    คณะกรรมการตรวจประเมินภายในฯ เดินทางเข้าที่พัก  
 

11 ตุลาคม  2559  08.30-12.00         คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน  สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บ
ข้อมูล และตรวจเอกสาร  (เพ่ิมเติม)  (พักรับประทานอาหารว่าง 10.00-10.15 น.) 
12.00-13.00  น.    รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-14.30  น.    คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ประชุม และสรุปผลการประเมิน 

     (พักรับประทานอาหารว่าง 14.00-14.15 น.) 
14.30-16.00  น.    คณะกรรมการตรวจประเมินภายในฯ แจ้งผลการประเมินด้วยวาจา 
16.15  น.             คณะกรรมการตรวจประเมินภายในฯ เดินทางกลับหน่วยงานต้นสังกัด 
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5.7.2  ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน   ปีการศึกษา  2558  ระดบัมหาวิทยาลัย 

คะ
แน

น

ระดับคุณภาพ

คะ
แน

น ระดับ
คุณภาพ

ตัวบง่ชี้ที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม

ค่าเฉล่ีย 
3.51

2.93 พอใช้ 2.93 พอใช้

59 X 100 17.00 59 X 100 17.00

40 40

84 X 100 24.21 84 X 100 24.21

60 60

ตัวบง่ชี้ที่ 1.4 การบริการ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ข้อ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก

ตัวบง่ชี้ที่ 1.5 กจิกรรม
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ข้อ 5.00 ดีมาก 4.00 ดี

 -ขาดขอ้ 4 ทกุกิจกรรม
ที่ด าเนินการมกีาร
ประเมนิผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการ
ประเมนิมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งตอ่ไป

3.41 พอใช้ 3.21 พอใช้

= 17.00 X 5

ผลการด าเนินงาน
เป้าหมาย

ผลการประเมนิตนเอง (ตาราง ส. 1)องค์ประกอบ
คุณภาพ/  ตวับ่งชี้

ตัวบง่ชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจ าสถาบนัที่มคุีณวุฒิ
ปริญญาเอก

ร้อยละ 
30 347

ต้อง
ปรับปรุง

ร้อยละ 2.13= คะแนน

ค่าเฉล่ีย 2.93

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต

ตัวบง่ชี้ที่ 1.3 จ านวน
อาจารย์ประจ าสถาบนัที่
ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ

ร้อยละ 
30

= ร้อยละ 24.21 X 5
ต้อง

ปรับปรุง
2.02

6 ข้อ

5 =คะแนน 2.0224.21

5 ขอ้ (ขอ้ 1,2,3,5,6)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบ  1

= ร้อย
ละ X

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบ  1

=
347

คะแนน

6 ข้อ

ผลการประเมนิโดยคณะกรรมการ (รายงานตาราง ป.1)

ผลการด าเนินงาน

ค่าเฉล่ีย 2.93

17.00
ต้อง

ปรับปรุง347
5 =คะแนน 2.13= ร้อย

ละ
X

  1)  ตารางสรปุรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558  ระดบัมหาวิทยาลัย  

หมายเหตุ

ต้อง
ปรับปรุง347

6 ข้อ

147.77/48=147.77/48=
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คะ
แน

น

ระดับคุณภาพ

คะ
แน

น ระดับ
คุณภาพ

ตัวบง่ชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พฒันางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

6 ข้อ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก

4.31 ดี 4.52 ดีมาก

ตัวบง่ชี้ 3.1 การบริการ
วิชาการแกสั่งคม 6 ข้อ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก

5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก

ตัวบง่ชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

6 ข้อ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก

5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก

หมายเหตุ
ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

4.50
26.97

= 
คะแนน 4.07

 -ค านวณค่าน้ าหนัก
ผลงานคลาดเคลื่อน

ค่าเฉล่ีย
3.50

องค์ประกอบ
คุณภาพ/  ตวับ่งชี้

เป้าหมาย
ผลการประเมนิตนเอง (ตาราง ส. 1)

ดี

ดีมาก4.55

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2

6 ข้อ

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3

7 ข้อ

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4

ตัวบง่ชี้ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจัย

4.07
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  60,000 บาท/คน

สาขามนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์  25,000 บาท/คน

24.4

6

27.30

ผลการประเมนิโดยคณะกรรมการ (รายงานตาราง ป.1)

6

= 
คะแนน

6 ข้อ

ดี

= 
คะแนน

6 ข้อ

ตัวบง่ชี้ที่ 2.2 เงิน
สนบัสนนุงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

= 
คะแนน

24.41

6

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม

%

องค์ประกอบที่ 3  การบรกิารวิชาการ

ดี
6

6 ข้อ

7 ข้อ

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4
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คะ
แน

น

ระดับคุณภาพ

คะ
แน

น ระดับ
คุณภาพ

ตัวบง่ชี้ที่ 5.1การบริหาร
ของสถาบนัเพื่อการ
ก ากบัติดตามผลลัพธ์
ตามพนัธกจิกลุ่มสถาบนั
และเอกลักษณ์ของ
สถาบนั

7 ข้อ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก

ตัวบง่ชี้ที่ 5.2 ผลการ
บริหารของคณะ

ค่าเฉล่ีย 
3.51

4.14 ดี 4.10 ดี
 -เน่ืองจากไมไ่ดร้วมผล 
    การประเมนิของ 
มรภ.กพ.แมส่อด

ตัวบง่ชี้ 5.3 ระบบก ากบั
การประกนัคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ

6 ข้อ 4.00 ดี 4.00 ดี

 -ขาดข้อ 5 น าผลการ
ประเมนิและน า
ข้อเสนอแนะจากสภา
สถาบนัมาปรับปรุง
หลักสูตร และด าเนนิงาน
ของคณะใหม้คุีณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง (3 ป)ี

4.38 ดี 4.37 ดี

4.14 ดี 4.06 ดี

ผลการประเมนิ 0.00-1.50  การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51-2.50  การด าเนนิงานต้องปรับปรุง 2.51-3.50  การด าเนนิงานระดับพอใช้

3.51-4.50  การด าเนนิงานระดับดี 4.51-5.00  การด าเนนิงานระดับดีมาก

องค์ประกอบ
คุณภาพ/  ตวับ่งชี้

เป้าหมาย
ผลการประเมนิตนเอง (ตาราง ส. 1) ผลการประเมนิโดยคณะกรรมการ (รายงานตาราง ป.1)

หมายเหตุ
ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5

7 ข้อ

ค่าเฉล่ีย 4.14

5 ข้อ

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

5 ข้อ ( ข้อ 1,2,3,4,6)

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจดัการ

7 ข้อ

ค่าเฉล่ีย 4.1020.69/5 =
24.61/6 =
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  0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งดว่น
  1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง
  2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้
  3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัดี
  4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก

1 5 2.07 4.50 2.93 3.21 พอใช้
2 3 4.07 5.00 4.50 4.52 ดมีาก
3 1 - 5.00 - 5.00 ดมีาก
4 1 - 5.00 - 5.00 ดมีาก
5 3 - 4.50 4.10 4.37 ดี

รวม 13 3 7 3 4.06 ดี

2.74 4.71 3.84

พอใช้ ดมีาก ดี
ผลการประเมนิ

  2) ตารางวิเคราะหผ์ลการประเมนิระดบัมหาวิทยาลยั (ผลการประเมนิโดยคณะกรรมการ)

องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมนิเฉลี่ย ผลการประเมนิ

ตวับง่ชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย
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2.36

1.96 1.86

5.00 5.00

4.00

4.64

2.94

5.00 5.00 5.00

3.79

3.00

3.81

2.93

2.13
2.02

5.00

4.00

5.00

4.07

4.50

5.00 5.00 5.00

4.10 4.00 4.06

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

5.7.3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557-2558 ระดับมหาวิทยาลัย
(จ าแนกรายตัวบ่งช้ี)   

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2557 ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2558
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3.24

3.86

5.00 5.00

3.93 3.81

3.21

4.52

5.00 5.00

4.37
4.06

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

5.2.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2558 ระดับมหาวิทยาลัย 
(จ าแนกตามองค์ประกอบ)

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2557 ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2558
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558 
ระดับมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

5.7.5  ผลประเมินเชิงคุณภาพ (ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจ าแนกตามองค์ประกอบ)  โดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2558 ระดับมหาวิทยาลัย 
    1) บทสรุปส าหรับผู้บริหารโดยกรรมการ   

คณะกรรมการตรวจประเมินได้ด าเนินการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสีย ได้แก่  ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน อาจารย์ประจ าหลักสูตร  บุคลากรสายสนับสนุน  
ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  นักศึกษาปัจจุบัน และผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้  และได้ท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  5  องค์ประกอบ ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกลุ่ม ข  
(สถาบันที่ เน้นระดับปริญญาตรี) เกณฑ์ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สรุปได้ว่าในปีการศึกษา  2558  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีผลการประเมินคุณภาพ  ดังนี้ 
      ผลการประเมินการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. ภาพรวมอยู่ในระดับดี   โดยมี
ค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้  เท่ากับ 4.06  มหาวิทยาลัย ฯ  สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกัน
คุณภาพ  คือ  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  กระบวนการ (Process)  และผลผลิต  (Output)  จ าแนกได้ดังนี้ 
       1.  ด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับพอใช้    โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.74    
       2.  ด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก    โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.71    
       3.  ด้านผลผลิตอยู่ในระดับดี   โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.84    

               สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ สามารถด าเนินงานในการผลิตบัณฑิตและจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ได้ดี  แม้จะมีปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับพอใช้  ซึ่งมหาวิทยาลัยควรต้องด าเนินการเพ่ิมคุณภาพของปัจจัยน าเข้า
ให้ดียิ่งขึ้น  โดยเฉพาะด้านจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  เมื่อพิจารณาผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ฯ ในภาพรวมที่จ าแนกตามองค์ประกอบ
คุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้ง  5  องค์ประกอบ  พบว่ามีผลการประเมินต่อไปนี้ 
 ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 
      ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ตามองค์ประกอบคุณภาพของ 5องค์ประกอบ  
พบว่าม ี ผลการประเมินเฉลี่ย เท่ากับ  4.06 อยู่ในระดับดี  สามารถจ าแนกตามองค์ประกอบได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.21  อยู่ในระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่  2  การวิจัย    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.52  อยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  5.00  อยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  5.00  อยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.37   อยู่ในระดับดี 

2)  จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยได้มีการน าการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการจัด
การศึกษาท าให้หลักสูตรผ่านการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและมีผลการประกันคุณภาพการศึกษา
สูงขึ้นและอยู่ในระดับดีทุกคณะ  สะท้อนวัฒนธรรมคุณภาพและการท างานเป็นทีมของบุคลากรทุกระดับ 

2. มหาวิทยาลัยมีกลไกท่ีดีในการผลักดันให้อาจารย์สามารถเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึนโดยใช้
ระบบพ่ีเลี้ยงท าให้ในปีที่ผ่านท าให้มีอาจารย์เสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 47 คน  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558 
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3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายภายใต้ “1 โปรแกรมวิชา  1 โครงการบริการวิชาการ”  ที่ท าให้ทุก
โปรแกรมสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  การวิจัย  
และสามารถพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์  บัณฑิตมีจิตอาสา  สร้างสรรค์ปัญญา  พัฒนาท้องถิ่น 

3) ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการไว้

ร้อยละ 50  ในปีพ.ศ.  2565  แต่ปัจจุบันมีอาจารย์ระดับปริญญาเอกร้อยละ  17  และต าแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 24.21 ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละปีทั้งนี้เพ่ือให้สามารถวางแผนใน  
การพัฒนาอาจารย์ได้ตามที่ก าหนดไว้ด้วยระบบกลไกที่มหาวิทยาลัยด าเนินการอยู่ 

2. มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2559 เป็นเดือนมิถุนายนดังนั้น   
ควรมีการสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  ในการวางแผนการด าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เช่น การนับงบประมาณการวิจัย การเตรียมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด ตั้งอยู่ในบริบทพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรมีการส ารวจความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น จุดเน้นของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  เพื่อจัดท า
แผนกลยุทธ์  และพัฒนาหลักสูตรที่สามารถรองรับความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  เช่น  หลักสูตรอบรม
ระยะสั้น  การท่องเที่ยว อาหารปลอดภัย ภาษาพม่า 

4. ควรมีการวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาแรกเข้าว่าเป็นไปตามแผนการรับเข้าหรือไม่  และสาเหตุที่ไม่
เป็นไปตามแผน  ทั้งนี้เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา   เช่น  การประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  การจัดหลักสูตรต่อเนื่องส าหรับผู้ที่ท างานแล้ว หรือกลุ่มผู้สนใจในการหาความรู้
เพ่ิมเติม 

5. ควรมีการทบทวนวิธีการนับจ านวนนักศึกษาแรกเข้า  ตามจ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวและ
ลงทะเบียน  ทั้งนี้จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องของจ านวนนักศึกษาเพ่ือน าใช้ในการค านวณการคงอยู่ของนักศึกษาใน
แต่ละหลักสูตร  และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร 
 

3) จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรการพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การบริหารหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่ใช้ มคอ.2 
ร่วมกันในมหาวิทยาลัย และมรภ.กพ.แม่สอด 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

1. ควรมีแนวทางที่ชัดเจนให้กับคณะในการบริหารหลักสูตร
ที่เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนและใช้ มคอ.2 
ฉบับเดียวกันในมหาวิทยาลัย และมรภ.กพ.แม่สอด  ทั้งนี้
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเอ้ือต่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 
 



13 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558 
ระดับมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

จุดที่ควรการพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
2. การบริหารหลักสูตรให้มีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง 
 

2. ควรมีการวิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรเพื่อก าหนดกลไกที่เอ้ือต่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้มีผลการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปเพ่ือรองรับการข้ึนบัญชีและเผยแพร่หลักสูตรโดย สกอ. 
(Thai Qualifications Register : TQR) 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกมีจ านวนน้อยไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

3. ส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาเอกให้โดยสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้มากขึน้หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการศึกษาต่อปริญญาเอก  

4. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการมีจ านวนน้อยไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 

4. ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่อาจารย์ไม่สามารถ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้ตามแผนที่ก าหนด  เพ่ือน ามาใช้
เป็นข้อมูลในการส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการตามแผนได้    

5. ตัวชี้วัดยังไม่สะท้อนความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

5.ควรมีการทบทวนท าความเข้าใจ ในการก าหนดตัวชี้วัดให้
สามารถวัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
6. ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมและสะท้อนคุณภาพของนักศึกษา
มากยิ่งขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
 

องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการสนับสนุนการด าเนินการส่งเสริมการ
วิจัย เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใน
การวิจัย และมีมาตรการผลักดันการผลิต  
ผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มี
ผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึนจ านวนมาก  
 
 
 
 
 

1. ควรมีการทบทวนภาระงานสอนขั้นต่ าให้เหมาะสมและเอ้ือ
ต่อการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
2. ผลงานส่วนใหญ่เผยแพร่ในเอกสารสืบเนื่องจากการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรหา
มาตรการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้มีการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
3. งานวิจัยบางชิ้นมีผู้วิจัยหลายคนและมีสัดส่วนในงาน
ค่อนข้างน้อย อาจท าให้มีปัญหาเมื่อต้องการน าผลงานไปขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้  ดังนั้น ควรมีการก าหนด
สัดส่วนของงานวิจัย  ให้มากเพียงพอที่เอ้ือต่อการน าผลงาน
ไปใช้ประโยชน์  เช่น การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการ
ด าเนินการด้านการบริการวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการก าหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมและ บูรณาการ
การท างานร่วมกันของหน่วยงานภายในและ
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
และกว้างขวาง 
2. บุคลากรมีศักยภาพและการท างานเป็น
ทีมในการลงพ้ืนที่ให้บริการแก่ชุมชนด้วย
การบูรณาการภารกิจด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย 
3. มหาวิทยาลัยมีการคัดเลือกชุมชนที่มี
เอกลักษณ์และคัดเลือกโครงการที่เสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

1. ควรมุ่งเน้นเป้าหมายแหล่งบริการวิชาการท่ีสามารถ   
บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เช่น ชุมชนนครไตรตรึงษ์ ที่มี   
ความเป็นเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
 

 
องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
สามารถเชื่อมโยงกับการให้บริการแก่ชุมชน
ได้เป็นอย่างดี 
2. มหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจจาก
จงัหวัด ให้บริหารจัดการและใช้ประโยชน์
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชรเฉลิม
พระเกียรติ 

1. ควรสร้างบุคลากรทดแทนให้มีศักยภาพในการด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรพัฒนาพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชรเฉลิม   
พระเกียรติให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาทางศิลปะ
และวัฒนธรรมของระดับท้องถิ่น จังหวัด และภูมิภาค 

จุดที่ควรการพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนที่
สามารถสะท้อนวัตถุประสงค์ และค่า
เป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

1. ควรก าหนดตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
สามารถประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ  
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบและ   
มีส่วนร่วมและมีการก ากับติดตามรวมทั้งรายงาน
ผลการด าเนินงาน ทุก 3 เดือน ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ซึ่งให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  

1.ควรเร่งท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 10 ปี และ
ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนามรภ.กพ. แม่สอด ให้มี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ท าให้ชุมชน
ด้ังเดิมเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจพิเศษและอยู่ร่วมกัน
แบบเกื้อหนุนให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 

3. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วนและมีหลักฐานชัดเจน  

3. ควรเพิ่มหลักฐานประกอบการด าเนินงานทีเ่กี่ยวข้อง
กับการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่เชื่อมโยงกับ
การให้บริการนักศึกษาโดยเฉพาะในการจัดการ         
ข้อร้องเรียน 

5. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการก ากับการติดตาม
การจัดการความรู้ที่เป็นระบบ   

5. ควรมีการเพ่ิมเติมก าหนดประเด็นความรู้ใน        
การจัดการความรู้ตามจุดเน้นในการพัฒนาการเรียน   
การสอน  และการวิจัยของมหาวิทยาลัย  ตลอดจน   
การบริหารจัดการในพันธกิจอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากการ
ให้คณะด าเนินการจัดการความรู้  

จุดที่ควรการพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
2. มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน แต่ยังไม่สมบูรณ์  

2. ให้เพ่ิมการวิเคราะห์ประสิทธิผลของจ านวนบัณฑิต
ตามหลักสูตรที่ส าเร็จในปีการศึกษาที่ประเมิน และ
ประสิทธิผลจ านวนของบัณฑิตตามหลักสูตรที่มีงานท า
ในปีการศึกษานั้น และสืบค้นข้อมูลหรือขอข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนที่ต้องการท า Benchmark  เพ่ือ
เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรในประเด็น  
ต่าง ๆ 

3. พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง  

3. พัฒนาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ได้
ค าตอบว่าเมื่อด าเนินการตามแผนแล้วความเสี่ยงลดลง
อย่างชัดเจน อีกท้ังแยกเกณฑ์การประเมินที่เป็นจ านวน
นับ ให้ระบเุชิงปริมาณ แทนการวัดเชิงคุณภาพ 

4. ควรมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนในด้านความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

4. ควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากรใน       
การปฏิบัติงานเพ่ือให้มีภาระงานที่สามารถน าไปสู่    
การประเมินผลงานและสมรรถนะเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง     

ช านาญการ  ช านาญการพิเศษ รวมถึงพัฒนาเกี่ยวกับ
การท าผลงานเชิงวิชาการ  เช่น  การท าวิจัยสถาบัน     
(R to R)  คู่มือการปฏิบัติงาน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 
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