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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่  8 / 2561 วันอังคารที่ 18  กันยายน  2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

      วาระที่  5.15  พิจารณาร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
ประเด็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้แจ้งมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยขอให้พิจารณาร่าง
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 
2561 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 
รายละเอียดตามความแจ้งแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยได้น าข้อมูลดังกล่าวน าเสนอท่ีประชุมที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือพิจารณาเม่ือวันที่ 18 กันยายน  2561   มติที่ประชุมมีดังนี้ 

 
ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 
  ตัวบ่งช้ี 3.2 ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ควรปรับชื่อตัวบ่งชี้ 3.2 เป็น ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ศาสตร์พระราชา เพ่ือให้มี
ความจ าเพาะและแตกต่างจากการบริการวิชาการท่ัวไปในตัวบ่งชี้ 3.1 

2. เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 ควรปรับโดยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา
ท้องถิ่นภายใต้ศาสตร์พระราชา 

3. เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 ก าหนดให้คณะมีส่วนร่วมในการก าหนดท้องถิ่นหรือองค์กรเป้าหมายของ  
การให้บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ศาสตร์พระราชา ดังนั้นในตัวบ่งชี้ระดับ
มหาวิทยาลัยจึงควรปรับตัวบ่งชี้เกี่ยวกับก าหนดระบบกลไกการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ศาสตร์พระราชา
ในระดับมหาวิทยาลัยด้วย 

4. เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 อาจเพ่ิมเติมเกณฑ์ โดยในการท าแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
นั้น ควรให้ประชาชน หรือผู้น าชุมชนของพ้ืนที่เป้าหมายมามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  

5. ในส่วนของคณะครุศาสตร์ที่ต้องรับผิดชอบตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยด้วยนั้น อาจเป็นภาระงานที่มากเกินคณะอ่ืนๆ ดังนั้น
ในส่วนของคณะครุศาสตร์อาจปรับเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นในการด าเนินการที่สามารถตอบตัวบ่งชี้ 
3.2 ระดับและตัวบ่งชี้ 3.3 ระดับมหาวิทยาลัย 

  ตัวบ่งช้ี 3.3 จ านวนโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนา
ท้องถิ่นที่เข้มแข็งและย่ังยืน 

1. ควรปรับชื่อตัวบ่งชี้ 3.3 เป็นจ านวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ภายใต้ศาสตร์พระราชา 

2. ควรเพิ่มเติมนิยามของค าว่า การพัฒนาท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืนว่า ท้องถิ่นต้องมีลักษณะเช่นใดบ้าง
จึงจะพิจาณาได้ว่าท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนานั้นมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

  ตัวบ่งช้ี 4.2  การอนุรักษ์ พื้นฟู สืบทอด และเผยแพร่วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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1. เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 ตีความได้ยากมาก เนื่องจากความไม่ชัดเจนของข้อความของเกณฑ์ ควรนิยาม 
แผนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และเผยแพร่ วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับแผนงานในการ
ก าหนดอัตลักษณ์ของชุมชน ว่ามีลักษณะเช่นใด อยู่ในแผนฉบับเดียวกันหรือไม่ แล้วต้องถ่ายถอดสู่
นักศึกษาและประชาชนหรือไม่  การน าไปประยุกต์ใช้ในสังคมพหุวัฒนธรรมคือแผนที่ก าหนดต้องมี
ลักษณะที่น าไปประยุกต์ใช้ หรือนักศึกษา ประชาชนน าไปประยุกต์ใช้ เป็นต้น 

2. แผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในตัวบ่งชี้ 4.1 และแผนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด และ
เผยแพร่ วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานในการก าหนดอัตลักษณ์ของชุมชน ในตัวบ่งชี้ 4.2 
ควรอยู่ในแผนเดียวกัน โดยก าหนดเป็นแผนด้านการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด และเผยแพร่ 
ศิลปะวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3. ตัวบ่งชี้ 4.1 และ 4.2 ระดับคณะ อาจปรับเกณฑ์มาตรฐานรวมกันเป็น 1 ตัวบ่งชี้ได้ 
4. ควรก าหนดให้ชัดเจนว่า เครื่องหมาย / ในตัวบ่งชี้ 4.2 นั้นหมายถึง และ หรือ หรือ 
ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
1. เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 ตีความได้ยากมาก เนื่องจากความไม่ชัดเจนของข้อความของเกณฑ์ ควร

ก าหนดให้ชัดเจนว่าการประเมินความพึงพอใจต้องประเมินในประเด็นใดบ้าง และนิยามประเด็นที่ต้อง
ประเมินให้ชัดเจน  เช่นต้องนิยามค าว่า การใช้นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา การสนับสนุนให้
ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต หมายถึงอะไร 

2. เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ซึ่งอาจยังไม่สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1-6 ซึ่งยังไม่ได้ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องประเมินไว้ 

    ตัวบ่งช้ี 4.2  การอนุรักษ์ พื้นฟู สืบทอด และเผยแพร่วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 ตีความได้ยากมาก เนื่องจากความไม่ชัดเจนของข้อความของเกณฑ์ ควรนิยาม 

แผนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และเผยแพร่ วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับแผนงานในการ
ก าหนดอัตลักษณ์ของชุมชน ว่ามีลักษณะเช่นใด อยู่ในแผนฉบับเดียวกันหรือไม่ แล้วต้องถ่ายถอดสู่
นักศึกษาและประชาชนหรือไม่  การน าไปประยุกต์ใช้ในสังคมพหุวัฒนธรรมคือแผนที่ก าหนดต้องมี
ลักษณะที่น าไปประยุกต์ใช้ หรือนักศึกษา ประชาชนน าไปประยุกต์ใช้ เป็นต้น 

3. แผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในตัวบ่งชี้ 4.1 และแผนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด และ
เผยแพร่ วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานในการก าหนดอัตลักษณ์ของชุมชน ในตัวบ่งชี้ 4.2 
ควรอยู่ในแผนเดียวกัน โดยก าหนดเป็นแผนด้านการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด และเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 ควรนิยามค าว่า 1) ชุมชนเกิดอัตลักษณ์ที่เด่นชัดและเป็นที่ยอมรับ  2) ชุมชน
น าวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อัตลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่าง
กลมกลืนโดยรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด 

5. เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ควรนิยามค าว่า 1) การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 2) การน าไปใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

21  กันยายน  2561 
 


