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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  5.7  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2560 ระดับมหาวิทยาลัย   

 

   ความเป็นมา 
     ด้วยปีการศึกษา  2560  มหาวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เมื่อ
วันที่  10-11  กันยายน  2561  คณะกรรมการตรวจประเมินได้แจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะเชิง
คุณภาพทั้งภาพรวม และรายองค์ประกอบ  ซึ่งได้น าข้อมูลน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาในการประชุมครั้งที่  8/2561  วันอังคารที่  18 กันยายน  2561  โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

   1. มอบส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประสานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  2557-2560 ของมหาวิทยาลัยคู่เทียบ ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

   2. มอบกองนโยบายและวางแผน ค านวณต้นทุนต่อหน่วยของหนักสูตร  โดยพิจารณา 
รายได้อ่ืน ๆ ของหลักสูตรมาค านวณด้วย 

  ทั้งนี้ ข้อ 1 และข้อ 2 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร   
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตของแต่ละหลักสูตร 

   3. ข้อเสนอแนะภาพรวม ข้อ 5. การพิจารณาแนวโน้มความเป็นไปได้ในการเปิดโรงเรียน
สาธิตฯ ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานที่เป็นที่ต้องการของคนในพ้ืนที่ และเป็นแหล่งรายได้ให้มหาวิทยาลัยในอนาคต 
ให้คงข้อเสนอแนะไว้  และให้รายงานผลการด าเนินงานงานวิจัยที่จัดท าโดยคณะครุศาสตร์ 

 

    5.7.1 รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ต าแหน่ง 
1) ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย  
ต าแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
สังกัด :  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประธาน 

2) ชื่อ – สกุล : อาจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์ 
ต าแหน่ง : รองอธิการบดี 
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการ 

3) ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี   
ต าแหน่ง :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร /อาจารย์ประจ าหลักสูตรเคมี 
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

กรรมการ 

4) ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม 
ต าแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ/อาจารย์
ประจ าภาควิชาศึกษาศาสตร์ 
สังกัด : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล    

กรรมการ 

5) ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล 
ต าแหน่ง : รองผู้อ านวยการส านักหอสมุด ฝ่ายบริการและประกันคุณภาพ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
สังกัด :  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กรรมการ 
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5.7.2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557-2560 
        กล่าวโดยสรุป  ในรอบ  4 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา  2557-2560  มหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน

คุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  ติดต่อกัน  4  ปี  โดยมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม  3.81  (ระดับดี)  4.06 
(ระดับดี)  4.11 (ระดับดี)  และ 4.38 (ระดับดี)  ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า 
        องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต  ในปีการศึกษา  2560  มีผลการประเมินคุณภาพดีขึ้น
เท่ากับ 3.69 (ระดับดี)  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณภาพในปีการศึกษา  2557 2558  และ 2559 
โดยมีผลการประเมินคุณภาพ  3.24 (ระดับพอใช้)  และ 3.22 (ระดับพอใช้)  3.52 (ระดับดี)   ตามล าดับ 
        องค์ประกอบ 2  การวิจัย  ในปีการศึกษา  2560  มีผลการประเมินคุณภาพดีขึ้นเท่ากับ 4.71 
(ระดับดีมาก)  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณภาพในปีการศึกษา  2557 2558  และ 2559 โดยมีผล
การประเมนิคุณภาพ  3.86 (ระดับดี)  4.52 (ระดับดีมาก)  และ 4.56 (ระดับดีมาก)  ตามล าดับ 
       องค์ประกอบ  3  การบริการวิชาการ และองค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2557-2560  มีผลการประเมินคุณภาพ  5.00  (ระดับดีมาก)   
        องค์ประกอบ 5  การบริหารจัดการ  ในปีการศึกษา  2560  มีผลการประเมินคุณภาพเท่ากับ 
4.77 (ระดับดีมาก)  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณภาพในปีการศึกษา  2557 2558 และ 2559  โดย
ผลการประเมินคุณภาพ  3.93 (ระดับดี)  4.37 (ระดับดี)  และ 4.15 (ระดับดี)  ตามล าดับ 
        และเมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้  ในปีการศึกษา  2557-2559  พบว่าในตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์
ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  และตัวบ่งชี้  1.3  จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงทุกปี  และเมื่อเทียบผลการด าเนินงานทั้ง 2 ตัว
บ่งชี้ ในปีการศึกษา  2560  พบว่ามีผลการด าเนินงานที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับพอใช้  ทั้งนีม้หาวิทยาลัยยังคง
ตระหนักและให้ความส าคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการให้
สูงขึ้นและมีจ านวนที่มากขึ้นในทุก ๆ ปี  ตลอดจนการก ากับติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ในด้านต่าง ๆ  เป็นระยะ ๆ  โดยน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  พร้อมทั้งติดตามการ
ด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตรที่ชัดเจน  เพื่อยกระดับคุณภาพการด าเนินงานของหลักสูตร
ให้อยู่ในระดับดีขึ้น  พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการด าเนินงานของคณะ  และในระดับมหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557-2560 แสดงดังตารางที่ 1 รูปที่ 
1 และรูปที่ 2 
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ตารางท่ี 1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557-2560  ระดับมหาวิทยาลัย (จ าแนก
รายตัวบ่งชี้) 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

ปี
การศึกษา 

ผลการประมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหตุ 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  
ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร
โดยรวม 

2557 110.92/47 =2.33 2.36 ต้องปรับปรุง  
2558 147.77/48 =2.93 2.93 พอใช้  
2559 157.18/50=3.14 3.14 พอใช้  
2560 165.06/50=3.30 3.30 พอใช้  
2561     

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  
อาจารย์ประจ า
สถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปริญญา
เอก 

2557 56*100/357.50=15.66,15.66*5/40=1.96 1.96 ต้องปรับปรุง  
2558 59*100/347=17.00,17.00*5/40=2.13 2.13 ต้องปรับปรุง  
2559 66*100/354 =18.64, 18.64*5/40=2.33 2.33 ต้องปรับปรุง  
2560 72*100/345=20.87,20.87*5/40=2.61 2.61 พอใช้  
2561     

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  
จ านวนอาจารย์
ประจ าสถาบันท่ี
ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

2557 80*100/357.50=22.38,22.38*5/60=1.86 1.86 ต้องปรับปรุง  
2558 84*100/347=24.21,24.21*5/60=2.02 2.02 ต้องปรับปรุง  
2559 91*100/354 =25.71,25.17*5/60 =2.14 2.14 ต้องปรับปรุง  
2560 106*100/345=30.72,30.72*5/60=2.56 2.56 พอใช้  
2561     

ตัวบ่งชี้ 1.4 
การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

2557 6 ข้อ 5.00 ดีมาก  
2558 6 ข้อ 5.00 ดีมาก  
2559 6 ข้อ 5.00 ดีมาก  
2560 6 ข้อ 5.00 ดีมาก  
2561     

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 
กิจกรรม
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

2557 6 ข้อ 5.00 ดีมาก   
2558 5 ข้อ 4.00 ดี  ผลการประเมินข้อ 4  

ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า
ผลการประเมินมามาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป ไม่ผ่านการ
ประเมิน 

2559 6 ข้อ 5.00 ดีมาก   
2560 6 ข้อ 5.00 ดีมาก  
2561     

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 

1 

2557  3.24 พอใช้  
2558  3.22 พอใช้  
2559  3.52 ดี  
2560  3.69 ดี  
2561     
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

ปี
การศึกษา 

ผลการประมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหตุ 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 
ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์  

2557 5 ข้อ 4.00  ดี  ผลการประเมินข้อ 1  ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวจิัย
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค์  
(ข้อมูลในระบบไม่สมบูรณ์ ยังไม่
สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจได้) 
ไม่ผ่านการประเมิน 

2558 6 ข้อ 5.00 ดีมาก    
2559 6 ข้อ 5.00 ดีมาก    
2560 6 ข้อ 5.00 ดีมาก   
2561     

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 
เงินสนับสนุน
งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

2557 27.84/6= 4.64 4.64 ดีมาก   
2558 24.41/6= 4.07 4.07 ดี  
2559 25.30/6= 4.22 4.22 ดี  
2560 24.83/6=4.14 4.14 ดี  
2561     

ตัวบ่งชี้ 2.3 
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัย 

2557 17.64/6 =2.94 2.94 พอใช้  
2558 26.97/6 =4.50 4.50 ดี  
2559 26.67/6 =4.45 4.45 ดี  
2560 30.00/6=5.00 5.00 ดีมาก  
2561     

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 

2 

2557   3.86 ดี  
2558   4.52 ดีมาก  
2559   4.56 ดีมาก  
2560  4.71 ดีมาก  
2561     

องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 
การบริการ
วิชาการแก่
สังคม 

2557 6 ข้อ 5.00 ดีมาก   
2558 6 ข้อ 5.00 ดีมาก   
2559 6 ข้อ 5.00 ดีมาก   
2560 6 ข้อ 5.00 ดีมาก   
2561     

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 

3 

2557   5.00 ดีมาก  
2558   5.00 ดีมาก  
2559   5.00 ดีมาก  
2560  5.00 ดีมาก  
2561     

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 
ระบบและกลไก
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2557 7 ข้อ 5.00  ดีมาก   
2558 7 ข้อ 5.00  ดีมาก   
2559 7 ข้อ 5.00  ดีมาก   
2560 7 ข้อ 5.00  ดีมาก   
2561     

เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบท่ี 

4 

2557   5.00 ดีมาก  
2558   5.00 ดีมาก  
2559   5.00 ดีมาก  
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

ปี
การศึกษา 

ผลการประมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหตุ 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

 
2560  5.00 ดีมาก  
2561     

องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  
การบริหารของ
สถาบันเพื่อการ
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่ม
สถาบันและ
เอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

2557 7 ข้อ 5.00  ดีมาก   
2558 7 ข้อ 5.00  ดีมาก   
2559 6 ข้อ 4.00  ดี  ผลการประเมินข้อ 2 การวิเคราะห์

ด้านการคุ้มค่าและความมี
ประสิทธิภาพ (การคิดต้นทุนต่อ
หน่วย) โดยเปรยีบเทียบกับ
มหาวิทยาลัย อื่น ๆ  เพือ่ให้เห็น
ความคุ่มค่า ประสิทธภิาพ
ประสิทธิผล  และสามารถแข่งขันได้ 
ไม่ผ่านการประเมิน 

2560 7 ข้อ 5.00  ดีมาก  
2561     

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  
ผลการบริหาร
ของคณะ 

2557 24.74/6=3.325 3.79 ดี  
2558 24.61/6=4.10 4.10 ดี  
2559 25.18/6=4.20 4.20 ดี  
2560 25.86/6=4.31 4.31 ดี  
2561     

ตัวบ่งชี้ 5.3 
ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะ 
  
  

2557 5 ข้อ 3.00 พอใช้  ผลการประเมินข้อ 6   
(คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ และ   
เทคโนโลการจัดการโลจิสติกส์    
ไม่ผ่าน เนื่องจาก มอี.ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติไม่ครบตาม
เกณฑ์มฐ.) ไม่ผ่านการประเมิน 

2558 5 ข้อ 4.00 ดี ผลการประเมินข้อ 5 น าผลการ
ประเมินและข้อเสนอ แนะ จาก
สภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตร
และการด าเนินงานของคณะให้มี
คุณาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ไม่ผ่าน
การประเมิน    

2559 5 ข้อ 4.00 ดี  ผลการประเมิน ขอ้ 5 น าผล   
การประเมินและขอ้เสนอ แนะจาก
สภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตร
และการด าเนินงานของคณะให้มี
คุณาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  (ผล  
การประเมินบางหลักสูตรลดลง 
เช่น  เทคโนโลยีกอ่สร้าง และคณะ
ลดลง เช่น คณะมนุษยศาสตร์ ฯ) 
ไม่ผ่านการประเมิน    

2560 6  ข้อ 5.00 ดีมาก  
2561     

เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบท่ี 

5 

2557  3.93 ดี  
2558  4.37 ดี  
2559  4.15 ดี  
2560  4.77 ดี  
2561     
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

ปี
การศึกษา 

ผลการประมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหตุ 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน
รวมทุกตัวบ่งชี้

ของทุก
องค์ประกอบ 

2557  3.81 ดี  
2558  4.06 ดี  
2559  4.11 ดี  
2560  4.38 ดี  
2561     

 

เกณฑ์การประเมิน 
0.00 -1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50   การด าเนินงานระดับดี  
4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รูปที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2560  ระดับมหาวิทยาลัย (จ าแนกรายตัวบ่งชี้) 
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ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560

ชื่อตัวบ่งชี้ : ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม / ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก / ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ / 
ตัวบ่งช้ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี /ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี / ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ / ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ /ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย /ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม / ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม / ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบรหิารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบนัและเอกลักษณ์ของสถาบัน/ตัวบง่ช้ีที่ 5.2 ผลการบริหารของคณะ / ตัวบ่งช้ี 5.3 ระบบก ากับการ
ประกันคณุภาพหลักสตูรและคณะ 
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รูปที่ 2  กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2560  ระดับมหาวิทยาลัย (จ าแนกรายองค์ประกอบ) 
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบ 2 การวิจัย องค์ประกอบ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

องค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2557-2560 (แยกรายองค์ประกอบ)

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
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5.7.3 ผลประเมินเชิงคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 
         ผลประเมินเชิงคุณภาพ (ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง)  ระดับมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

คณะกรรมการประเมินตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ขอชื่นชมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยใน
ทุกระดับ ที่สามารถบริหารงานตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนบริบท
และข้อจ ากัดหลาย ๆ ด้าน และสามารถสร้างการตระหนักรู้และสร้างความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนใน   
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลประเมิน ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ฯ ในครั้งนี้จะมีส่วนในการสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ต่อเนื่องต่อไป 
 
          จุดแข็ง/จุดเด่น 

1. มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 
และมีการติดตามความส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้บริหารสามารถ
พัฒนาการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

2. ข้อมูลในปีการศึกษา  2560 แสดงให้เห็นถึงอัตราภาวะการได้งานท าของบัณฑิตท่ีสูงมาก  โดยคิด
เป็นร้อยละ 90.30 ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อเรียนรู้ในการบริหารจัดการภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในปีต่อ ๆ ไป 

3. มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูงมากในการที่จะใช้ในการบริการวิชาการท้ังแบบให้เปล่าและ
แบบแสวงหารายได้ โดยการท าแผนธุรกิจในการหนุนเสริมในการด าเนินงาน เช่น พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
และเรือนไทย 

4. มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน และบางข้อมูลสามารถสะท้อนภาพในอนาคตได้
เป็นอย่างดี 

5. มีกลไกการผลักดันการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ท าให้มีอัตราการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

6. มีการประสานงานในระดับจังหวัดในการคัดเลือกพ้ืนที่การให้บริการและการพัฒนาสู่การเป็นชุมชน
ต้นแบบ ท าให้ได้พ้ืนที่การให้บริการที่สอดรับกับแผนการพัฒนาของจังหวัด 

7. มีการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาปรับใช้/
พัฒนาการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจได้อย่างเหมาะสม 

8. มีพัฒนาการที่ดีของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่         
ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน จนมีผลการประเมินหลักสูตรส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม ผู้ก ากับการด าเนินงาน หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2561 
1. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัยคู่เทียบที่ต่อเนื่อง และน าเสนอข้อมูล
ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี จะท าให้ทราบพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในแต่ละพันธกิจชัดเจนยิ่งขึ้น 
และสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นกัน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

2. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Human resource 
management; HRM และ Human resource development; HRD) ที่ครอบคลุมจ านวน
บุคลากรวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ และข้อมูลของบุคลากรสาย
สนับสนุน หากมีการวิเคราะห์และ และน าเสนอข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี จะท าให้ทราบ
แนวโน้มความส าเร็จในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป 

 
-รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ 

-คณะ ,มรภ.กพ.แม่สอด 
-ส านัก สถาบัน และกอง 
-คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

3. การยกระดับการวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม หากสามารถขยาย
เครือข่ายการท างาน หรือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัด หรือระดับชาติ เช่น 
โครงการท้าทายไทย ของสกว. เป็นต้น จะท าให้การด าเนินงานสร้างผลกระทบเชิงบวก (Impact) 
กับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกว้างมากยิ่งข้ึน 

-รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ 

-คณะ ,มรภ.กพ.แม่สอด 
-ทุกหลักสูตร 
-ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
-สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. การก าหนดแนวทางแสวงหารายได้จากแหล่งอื่นๆ / การให้บริการของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ
อ่ืนๆ หรือการร่วมงานกับภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมแสวงหารายได้ 

-รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ 

-คณะ ,มรภ.กพ.แม่สอด 
-ทุกหลักสูตร 
-ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

5. การพิจารณาแนวโน้มความเป็นไปได้ในการเปิดโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานที่เป็นที่
ต้องการของคนในพ้ืนที่ และเป็นแหล่งรายได้ให้มหาวิทยาลัยในอนาคต 

-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ -คณะครุศาสตร์ 

6. การใช้ชุมชนเป้าหมายเป็นพ้ืนที่ที่สามารถท าให้เกิดทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่จากการวิจัยไปพร้อมกัน และสามารถใช้เป็นห้องปฏิบัติการเสมือนจริงของนักศึกษา
เช่นกัน 

-รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ

-คณะ ,มรภ.กพ.แม่สอด 
-ทุกหลักสูตร 
-สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม ผู้ก ากับการด าเนินงาน หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2561 

วิชาการ -ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
7. การปรับแนวทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในหลายๆ  พันธกิจที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
เพ่ือบูรณาการเข้ากับโครงการและงบประมาณที่จัดสรรมาตามโครงการตามพระราโชบาย (ศาสตร์
พระราชา) 

-รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ 

-คณะ ,มรภ.กพ.แม่สอด 
-ทุกหลักสูตร 
-ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต     

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง ผู้ก ากับการด าเนินงาน หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2561 

การก ากับมาตรฐาน 
 ข้อค้นพบ 
1. มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมในการสนับสนุนการบริหารหลักสูตร อาทิ 
   1.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหลักสูตรที่มี การบริหารที่ดีในภาพรวม
และบางตัวชี้วัด เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีแนวทางในการบริหารหลักสูตร
เพ่ิมข้ึน  
   1.2 กิจกรรมการอบรมผู้ประเมินโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิของสกอ. มาเป็นวิทยากร
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การอบรมมาก่อนและผู้ที่เคยอบรมแล้วมา
ทบทวนเกณฑ์  และเพ่ิมทักษะการเป็นผู้ประเมิน 
   1.3 กิจกรรมการอบรม AUN-QA กิจกรรมการท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งได้เชิญวิทยากรภายนอก มาให้ความรู้แก่บุคลากร 
2. มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการสนันสนุนการบริหารหลักสูตรเพ่ิมเติมในการ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และ   การบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน

 
 

มหาวิทยาลัยควรก าหนด
ระบบและกลไกในการ
ติดตามและประเมินการใช้
ประโยชน์จากกิจกรรม     
การส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระดับหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการ
รับรู้และเข้าใจของบุคลากร
ทั่วทั้งองค์กร และท าให้มีการ
พัฒนาที่ต่อเนื่อง 

 
 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
-คณะ ,มรภ.กพ.แม่สอด 
-ทุกหลักสูตร 
-ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
-ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง ผู้ก ากับการด าเนินงาน หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2561 

และพันธกิจ  อ่ืน ๆ  
3. ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรเพ่ือรับรองตามแนวทาง 
TQR จ านวน 15 หลักสูตร ที่ผ่านการประเมินระดับดีในรอบปีการศึกษา 2558-
2559 ซ่ึงอยู่ในระหว่างการรอผลการพิจารณาโดยสกอ. นอกจากนี้มีแผนใน  การ
เสนอหลักสูตรเพื่อขอรับรองตามแนวทาง TQR เพ่ิมข้ึนอีกตามผลการประเมินใน
รอบปีการศึกษา 2560 
4. มหาวิทยาลัยมีผลการบริหารหลักสูตรโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังมีบาง
หลักสูตรที่มีแนวโน้มลดลง   ซึ่งสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และยังไม่ได้ปรับปรุงกระบวนการในบางตัวบ่งชี้ 
   ในปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 จ านวน 9 
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 จะมีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 
อีก 3 หลักสูตร ซึ่งอยู่ในระหว่างเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และในปีการศึกษา 
2562 จะมีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 อีก 3 หลักสูตรซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุง 
 
 
 

 

 

 

 



 

- 13 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ก ากับการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2561 

การก ากับ
มาตรฐาน 

1. ควรก ากับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาการจัดการศึกษา  -รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

-รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
-ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 

2. ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามตัวบ่งชี้ของหลักสูตรเป็นระยะตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น การได้
งานท า การประเมินบัณฑิต การติดตามการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดท ามคอ. ต่างๆ  
การประเมินโดยนักศึกษาและอาจารย์ เป็นต้น จากนั้นติดตามการบริหารหลักสูตรเป็นระยะตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด รวมทั้งให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม 
3. วิเคราะห์หลักสูตรที่อยู่ในระดับปานกลางอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การสนันสนุนที่จะท าให้เกิดการ
พัฒนาการบริหารหลักสูตรให้อยู่ในระดับดี 

 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง ผู้ก ากับการด าเนินงาน หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2561 
คุณภาพอาจารย์ 
 1.มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง
ศาสตราจารย์มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 2.มหาวิทยาลัยมีกระบวนการในการสนับสนุนอาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการในระดับสูงขึ้นได้ดี โดยมีคณะกรรมการช่วยพิจารณาและให้ค าปรึกษา
ก่อนยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้รับค าชื่นชมจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
 3.มหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ค่า
น้ าหนักของสกอ. และมีการสนับสนุนค่าต าราในการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะใน 
การปรับปรุง 

ผู้ก ากับการด าเนินงาน หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2561 

คุณภาพอาจารย์ 
  ข้อค้นพบ 
   1. มีอาจารย์ก าลังยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมาณ 30 
คนและรองศาสตราจารย์ 4 คน มีอาจารย์ที่ได้มีการประเมินการสอนเพ่ือเตรียม
ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการประมาณ 50 คน แต่จะมีอาจารย์เกษียณอายุในปี
การศึกษา 2561 2 คนที่มีต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน และ
รองศาสตราจารย์ 1 คน 
  2. มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้กับ
อาจารย์ผ่านกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและกองทุนพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นงบ
รายได้ของมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ได้จัดสรรให้อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยพบว่าอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างที่เคยได้รับทุนบาง
ท่านไม่ท าตามเงื่อนไข ในปีการศึกษา 2561 คาดว่าจะมีอาจารย์ได้คุณวุฒิ
ปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 2 คน 

 
 
ควรก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร
เป็นรายบุคคลในเรื่องการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการระยะสั้น
และระยะยาว ก าหนด
เป้าหมายให้ชัดเจนในประเด็น
ของผลงานที่จ าเป็นต้องใช้ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น
ผลงานตีพิมพ์ ต าราหรือหนังสือ 
การประเมิน การสอน เป็นต้น 
 

 
 
-รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 
-รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

 
 
-คณะ ,มรภ.กพ.แม่สอด 
-ส านัก สถาบัน และกอง 
-คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง ผู้ก ากับการด าเนินงาน หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2561 

ด้านกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
1. มีแหล่งทุนการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก รวม 
428 ทุน  (ตัวบ่งชี้ 1.4) 
2. มีกิจกรรมนักศึกษา
หลากหลายครอบคลุมทุก
ด้าน  (ตัวบ่งชี้ 1.5) 
การจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษา (ระยะ 5 ปี)  
(1.5) 
 
 
 
 
 

 
ควรจัดท าฐานข้อมูลให้ทุนการศึกษาทั้งผู้ได้รับทุนและไม่ได้รับทุน ตลอดจนแสดงให้
เห็นถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุน เช่น การหางานพิเศษ เป็นต้น 
 

 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปะวัฒนธรรม 

 
-คณะ ,มรภ.กพ.แม่สอด 
-กองพัฒนานักศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยควรมีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาที่ครอบคลุมกิจกรรมนักศึกษาทั้ง 5 
ด้าน ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน 
เช่น ตัวชี้วัดที่วัดความซาบซึ้งในศิลปะวัฒนาธรรม 
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องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง ผู้ก ากับการด าเนินงาน หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2561 

1. มีพัฒนาการของการผลิต
ผลงานวิจัย ในระดับท่ีสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บ/
รวบรวมข้อมูลวิจัยที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลระดับคณะและ
มหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน 

1. ควรผลักดันการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น เช่น 
วารสารในฐานข้อมูล ACI, Scopus หรือ ISI 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

-คณะ ,มรภ.กพ.แม่สอด 
-ทุกหลักสูตร 
-สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

2. การพัฒนาระบบการ update และ verify ความถูกต้อง แม่นย าของข้อมูล
ที่จะท าให้สามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้อย่างเป็นปัจจุบันทั้งระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย 
3. การสร้างโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทั้งด้านทุนสนับสนุนการวิจัย 
ผลงานวิจัย ที่สมารถวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง หรือการคาดการณ์ในอนาคตได้ 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ก ากับการด าเนินงาน หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2561 

1. งบประมาณทุนสนับสนุนการ
วิจัยของกลุ่มอาจารย์ในบางสาขา
ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. 
ก าหนด 
2. ทุนสนับสนุนการวิจัยส่วนใหญ่
ยังมาจากทุนวิจัยงบประมาณแผ่น 
และงบประมาณเงินรายได้เป็น
หลัก 
3. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
ยังมีจ ากัด 

1. การวิเคราะห์สภาพปัญหา/ข้อจ ากัด/หรืออุปสรรคในรายกลุ่มสาขา/
รายบุคคล เพ่ือก าหนดแนวทางการผลักดันให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

-คณะ ,มรภ.กพ.แม่สอด 
-ทุกหลักสูตร 
-สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

2. การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับแหล่งทุนวิจัยภายนอกท่ีหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเพ่ิมโอกาสการรับทุน เช่น โครงการทุนวิจัย ท้าทายไทย ของ สกว. 
เป็นต้น 
3. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพื่อเพ่ิมช่องทางในการสืบค้นข้อมูล 
หรือขอข้อมูลจากฐานข้อมูลระดับประเทศ หรือระดับสากล ที่จะสามารถใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนางานวิจัย หรือเทียบเคียงความสามารถทางการวิจัย
ระดับคณะ หรือสถาบันได้อย่างแม่นย ามากยิ่งขึ้น เช่นฐานข้อมูล Scopus 
หรือ One search   เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง ผู้ก ากับการด าเนินงาน หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยจัดตั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
โดยตรง ได้แก่ ส านัก
บริการวิชาการและจัดหา
รายได้ และมีการก าหนด
กลไกการพัฒนางาน
บริการวิชาการได้โดยความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
 
 
 

1. มหาวิทยาลัยอาจออกแบบระบบกลไกในงานบริการทางวิชาการ สามารถ    
บูรณาการกับงานวิจัย และออกแบบให้มีการท างานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปี 
เพ่ือให้ชุมชนเป้าหมายเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน  โดยการเชื่อมโยงแหล่งทุน/
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและบริการ
วิชาการ 

-คณะ ,มรภ.กพ.แม่สอด 
-ทุกหลักสูตร 
-ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

2. เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ และการจัดตั้งกระทรวง
อุดมศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยอาจปรับรูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบ  
พันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) โดยหลักการ 1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน 2) เกิด
ประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้อง 3) เรียนรู้ร่วมกัน และ 4) เกิดผลกระทบที่สามารถประเมินได้ 
3. การด าเนินการบริการวิชาการต้องประเมินผลความส าเร็จ โดยการก าหนดตัวชี้วัดที่
ส าคัญ ได้แก่ 1) การยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น 2) การพัฒนาทางสังคม 3) การ
จัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดงให้เห็นผลส าเร็จในการบริการทางวิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม 
4. มหาวิทยาลัยสนับสนุน และส่งเสริมให้ชุมชนต าบลท่าขุนรามอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
ประเมินผลความส าเร็จในมิติต่างๆ แล้ว สมควรพัฒนาให้เป็น “ท่าขุนรามโมเดล” 
เพ่ือเป็นพ้ืนที่ถ่ายทอดความรู้และน าไปทดลองใช้กับชุมชนอ่ืนต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง ผู้ก ากับการด าเนินงาน หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2561 

1. มหาวิทยาลัยโดยส านักศิลปและวัฒนธรรม การจัดท าระบบและ
กลไกในการด าเนินงานชัดเจน มีการก ากับและติดตามการท างาน
อย่างต่อเนื่อง และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกได้เป็นอย่างดี 
2. ส านักศิลปและวัฒนธรรมมีการด าเนินการในด้าน  การสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยชุดการแสดง “ระบ าพุทธบูชา” 
และน าเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเผยแพร่ “ระบ าพุทธบูชา” ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงสดในโอกาส
ต่างๆ การบันทึกวิดีทัศน์ เพ่ือเผยแพร่ในช่อง
ต่างๆ เพื่อการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
แสดงความเป็นก าแพงเพชรผ่าน
ศิลปวัฒนธรรม 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปะวัฒนธรรม 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 

องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง ผู้ก ากับการด าเนินงาน หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนากระบวนการก ากับติดตามการท างานของมหาวิทยาลัย
ตามพันธกิจ ที่มีความเข้มแข็งและเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้ 

-   

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ก ากับการด าเนินงาน หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2561 

1. การใช้ข้อมูลการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตร 

1. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ในการผลิตบัณฑิตของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งโอกาสในการแข่งขันนั้น ควร
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน มหาวิทยาลัยในกลุ่มเดียวกันมากกว่าการเปรียบเทียบ

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและบริการ
วิชาการ 

-กองนโยบายและแผนงาน 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ก ากับการด าเนินงาน หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2561 

 ข้อมูลระหว่างปีเพ่ือให้ได้ผลวิเคราะห์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง 
2. การจัดล าดับข้อมูลความ
เสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย 
 

2. การก าหนดประเด็นความเสี่ยง ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการด าเนินการ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลรุนแรงก่อน เช่น คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รายได้ของมหาวิทยาลัยที่ลดลงจากการลดของจ านวน
นักศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

3. การก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดใน
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

3. ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการให้      
ท้าทายการท างาน เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จอย่างแท้จริง เช่น ร้อยละความส าเร็จของ 
อาจารย์ที่จบปริญญาเอก ในแผนก าหนดความส าเร็จของตัวชี้วัดต่ ากว่าข้อมูลจริงที่
ปรากฏ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและบริการ
วิชาการ 

กองนโยบายและแผนงาน 

4. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4. มหาวิทยาลัย ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  โดยอาจต้องเพิ่มกลยุทธ์การ
หารายได้เพ่ิมจากภารกิจรอง นอกเหนือจากรายได้ค่าบ ารุงการศึกษาท่ีจะลดลงจาก
จ านวนนักศึกษาที่ลดลงในอนาคต   

 
 ประเด็นพิจารณา   
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  2560 ระดับมหาวิทยาลัย   
 มติที่ประชุม ดังนี้ 

1. ควรหาแนวทาง  มาตรการ แผนการด าเนินงาน ที่จะท าให้นักศึกษามีจ านวนมากข้ึน (ในรอบ 5 ปี)  
2. จัดท ารายงานข้อมูลนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4  5 และ 6  ในเขตท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
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