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คํานํา 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําป!การศึกษา 2556
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาได)ศึกษาเอกสารและประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดแนวทางวิธีการตรวจประเมินก0อนการตรวจเย่ียมและตรวจประเมินใน
วันที่ 22 - 24 กันยายน พ.ศ.2557 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาได)ประเมินตามองค5ประกอบ
และตัวบ0งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามรายละเอียดของการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได)กําหนดวิธีการประเมินให)เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค5 องค5ประกอบและตัวบ0งช้ีของ สกอ. และสอดคล)องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและจัดทําเป;นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน โดยหน0วยงานและผู)บริหาร มหาวิทยาลัยได)ตรวจสอบข)อมูลและข)อเท็จจริงต0างๆ ใน
รายงานเรียบร)อยแล)ว 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได)รับความร0วมมือในการดําเนินการทุกระดับจาก
มหาวิทยาลัย ผู)บริหาร บุคลากร ทุกฝBายเป;นอย0างดี คณะผู)ประเมินขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา      
                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
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ส�วนที่ 1 
บทสรุปผู�บริหาร 

 ในป�การศึกษา 2556 ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามเกณฑ(ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในจํานวน 36 ตัวบ/งช้ี (เน่ืองจากไม/มีปริญญาเอก) มีคุณภาพในระดับดี (คะแนนเฉล่ีย 
4.09) โดยสรุปในภาพรวม พบว/าป>จจัยนําเข?า มีคุณภาพระดับพอใช? (คะแนนเฉล่ีย 3.07) กระบวนการและ
ผลผลิตมีคุณภาพอยู/ในระดับดี (คะแนนเฉล่ีย 4.33 และ 4.08 ตามลําดับ) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. วิเคราะห(ตามคุณภาพ 9 องค(ประกอบ พบว/า  
  - องค(ประกอบท่ีอยู/ในระดับดีมาก ได?แก/องค(ประกอบท่ี 3, 5, 6  
  - องค(ประกอบท่ีอยู/ในระดับดี ได?แก/ องค(ประกอบท่ี 1, 2, 4, 7, 8, 9 
 2. วิเคราะห(ตามมาตรฐานอุดมศึกษา พบว/า  

- มาตรฐานท่ี 1 (ด?านคุณภาพบัณฑิต) อยู/ในระดับดีมาก 
- มาตรฐานท่ี 2 ก (ด?านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา) อยู/ในระดับดี   
- มาตรฐานท่ี 2 ข (ด?านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา) อยู/ในระดับดี   
- มาตรฐานท่ี 3 (ด?านการสร?างและพัฒนาสังคมฐานความรู?และสังคมแห/งการเรียนรู?) อยู/ในระดับดี   

 3. วิเคราะห(ตาม Balanced Score Card พบว/า  
- ด?านท่ี 1 (นักศึกษาและผู?มีส/วนได?ส/วนเสีย) อยู/ในระดับดีมาก  
- ด?านท่ี 2 (กระบวนการภายใน) อยู/ในระดับดี 
- ด?านท่ี 3 (การเงิน) อยู/ในระดับดี 
- ด?านท่ี 4 (บุคลากรการเรียนรู?และนวัตกรรม) อยู/ในระดับพอใช? 

 4. ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว/า 
- มาตรฐานท่ี 1 (ด?านศักยภาพและความพร?อมในการจัดการศึกษา) อยู/ในระดับดี 
- มาตรฐานท่ี 2  (ด?านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา) อยู/ในระดับดี  
 

 จากการวิเคราะห(ผลระดับคณะ จํานวน 10 คณะ พบว/า ทุกคณะมีคะแนนเฉล่ียผ/าน 3.51 (3.63 - 
4.33) โดยในองค(ประกอบท่ี 2 พบว/า มี 3 คณะ ท่ีมีคะแนนสูงกว/าเกณฑ( คือ คณะครุศาสตร( คณะ
มนุษยศาสตร(และสังคมศาสตร( คณะนิติศาสตร( และในองค(ประกอบท่ี 4 พบว/ามี 4 คณะ ท่ีมีคะแนนสูงกว/า
เกณฑ( ได?แก/ คณะครุศาสตร(คณะมนุษยศาสตร(และสังคมศาสตร( คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร( 
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ส�วนที่ 2 
วิธีประเมิน 

2.1 การวางแผนและการประเมิน (ก�อน ระหว�าง และหลังการตรวจเย่ียม) 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได?ศึกษารายงาน
การประเมินตนเองท่ีมหาวิทยาลัยได?จัดทําผ/านระบบฐานข?อมูลด?านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 
ในแต/ละองค(ประกอบ และแบ/งการจัดเก็บข?อมูล ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ( ผู?เก่ียวข?อง ให?ครบทุก
องค(ประกอบ พร?อมเก็บข?อมูลเพิ่มเติมในองค(ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต องค(ประกอบท่ี 4 การวิจัย และ
องค(ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามแนวทางการติดตามตรวจสอบเพื่อจัดทําเป[น
ข?อเสนอแนะให?มหาวิทยาลัย ได?นําไปจัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาต/อไป 

ในระหว/างการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพ คณะกรรมการฯ ได?สัมภาษณ(บุคลากร ท้ังภายใน
และภายนอกวิทยาลัยท่ีมีส/วนเก่ียวข?องประกอบด?วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี 
คณาจารย( นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย(เก/า ผู?ใช?บัณฑิต สถานประกอบการ และชุมชน เพื่อค?นหา
ข?อมูลให?ได?ครบทุกภาคส/วน และได?มีการตรวจเย่ียมระดับคณะวิชา ห?องปฏิบัติการท่ีเก่ียวข?องกับการจัดการ
เรียนการสอน ห?องสมุดและศูนย(คอมพิวเตอร(และเทคโนโลยี สารสนเทศ พร?อมสัมภาษณ(บุคลกรท่ีเก่ียวข?อง 
และได?มีการประชุมคณะกรรมการฯร/วมกัน เป[นระยะเพื่อแลกเปล่ียนข?อมูลในการตรวจเย่ียมและจัดทําข?อ
สรูปผลการตรวจประเมินร/วมกัน 

หลังการตรวจเย่ียมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได?ประเมินคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา 9 องค(ประกอบคุณภาพ 36 ตัวบ/งช้ี รวมท้ังองค(ประกอบเอกลักษณ(ท่ีมหาวิทยาลัย ได?จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองไว? และได?ร/วมกันจัดทําสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ี
ควรพัฒนา ข?อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพร?อมให?ข?อเสนอแนะในภาพรวม เพื่อให?มหาวิทยาลัยได?นําไปจัดทํา
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาต/อไป  

2.2 วิธีการตรวจสอบและความน�าเช่ือถือของข�อมูล 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได?ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานต/างๆ ตามท่ีอ?างอิงไว?ในแต/ละองค(ประกอบและตัวบ/งช้ี พร?อมสัมภาษณ(ผู?รับผิดชอบ เพื่อ
ยืนยันผลการดําเนินการต/างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยได?ดําเนินการ ในรอบป�การศึกษา 2556 พบว/ามีการดําเนินการ
จริง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ(ท่ีสามารถตรวจสอบได? พร?อมให?คําแนะนําในการอ?างอิงหลักฐานให?สอดคล?อง
กับผลการดําเนินงานท่ีเขียนไว?ในแต/ละตัวบ/งช้ีให?ชัดเจนย่ิงข้ึนและให?อ?างอิงเอกสารหลักฐานต/างๆลงใน
ฐานข?อมูลด?านการประกันคุณภาพท่ีสาธารณชนสามารถเข?ามาศึกษาได? 
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ส�วนที่ 3 
ผลการประเมิน 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ�งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ตัวบ�งชี้คุณภาพ เป4าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เป4าหมาย 
(√ = บรรลุ , 

x = ไม�
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ; 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช�น เหตุผล

ของการ
ประเมิน 

ท่ีต�างจากท่ี
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ; 
(%หรือ
สัดส�วน) 

ตัวบ/งช้ีที่ 1.1 6 ข?อ   7 ข?อ √ 4.00 ตัดข?อท่ี 2 

ตัวบ/งช้ีที่ 2.1 4 ข?อ   2 ข?อ x 2.00 ตัดข?อท่ี 3 4 5  

ตัวบ/งช้ีที่ 2.2 10% 42.5 314.5 13.51% √ 2.25  

ตัวบ/งช้ีที่ 2.3 28% 61 314.5 19.40% x 1.62  

ตัวบ/งช้ีที่ 2.4 6 ข?อ   3 ข?อ x 3.00 ตัดข?อท่ี 1 2 6 7 

ตัวบ/งช้ีที่ 2.5 6 ข?อ   7 ข?อ √ 5.00  

ตัวบ/งช้ีท่ี 2.6 5 ข?อ   4 ข?อ x 3.00 ตัดข?อท่ี 2 6 7 

ตัวบ/งช้ีที่ 2.7 4 ข?อ   5 ข?อ √ 5.00  

ตัวบ/งช้ีที่ 2.8 4 ข?อ   5 ข?อ √ 5.00  

ตัวบ/งช้ีท่ี สมศ. ๑ 72% 585 709 82.51% √ 4.13  

ตัวบ/งช้ีที่ สมศ. ๒ 3.51 คะแนน   4.04 √ 4.04  

ตัวบ/งช้ีที่ สมศ. ๓ 25% 31 43 72.09% √ 5.00  

ตัวบ/งช้ีที่ สมศ. ๔        

ตัวบ/งช้ีที่ สมศ. ๑๔ 3 คะแนน 819.5 314.5 2.606 x 2.17  

ตัวบ/งช้ีที่ 3.1 6 ข?อ   7 ข?อ √ 5.00  

ตัวบ/งช้ีที่ 3.2 5 ข?อ   6 ข?อ √ 5.00  

ตัวบ/งช้ีที่ 4.1 6 ข?อ   8 ข?อ √ 5.00  

ตัวบ/งช้ีที่ 4.2 4 ข?อ   5 ข?อ √ 5.00  

ตัวบ/งช้ีที่ 4.3 3 คะแนน   3.41 √ 3.41  

ตัวบ/งช้ีที่ สมศ. ๕ 3 คะแนน   2.66 x 2.66  

ตัวบ/งช้ีที่ สมศ. ๖ 5% 54 314.5 17.17% √ 4.29  

ตัวบ/งช้ีที่ สมศ. ๗ 5% 10.5 314.5 3.339% x 1.67  
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ตัวบ�งชี้คุณภาพ เป4าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เป4าหมาย 
(√ = บรรลุ , 

x = ไม�
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ; 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช�น เหตุผล

ของการ
ประเมิน 

ท่ีต�างจากท่ี
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ; 
(%หรือ
สัดส�วน) 

ตัวบ/งช้ีที่ 5.1 4 ข?อ   5 ข?อ √ 5.00  

ตัวบ/งช้ีที่ 5.2 4 ข?อ   5 ข?อ √ 5.00  

ตัวบ/งช้ีที่ สมศ. ๘ 3.51 คะแนน 69 85 81.176% x 5.00  

ตัวบ/งช้ีที่ สมศ. ๙ 4 ข?อ   5 ข?อ √ 5.00  

ตัวบ/งช้ีที่ 6.1 4 ข?อ   5 ข?อ √ 5.00  

ตัวบ/งช้ีที่ สมศ. ๑๐ 4 ข?อ   5 ข?อ √ 5.00  

ตัวบ/งช้ีที่ สมศ. ๑๑ 4 ข?อ   5 ข?อ √ 5.00  

ตัวบ/งช้ีที่ 7.1 6 ข?อ   6 ข?อ √ 4.00 ตัดข?อท่ี 6 

ตัวบ/งช้ีที่ 7.2 4 ข?อ   5 ข?อ √ 5.00  

ตัวบ/งช้ีที่ 7.3 4 ข?อ   5 ข?อ √ 5.00  

ตัวบ/งช้ีที่ 7.4 4 ข?อ   5 ข?อ √ 4.00 ตัดข?อท่ี 4 

ตัวบ/งช้ีที่ สมศ. ๑๒ 3.51 คะแนน   4.23 √ 4.23  

ตัวบ/งช้ีที่ สมศ. ๑๓ 3.51 คะแนน   3.92 √ 3.92  

ตัวบ/งช้ีที่ 8.1 6 ข?อ   6 ข?อ √ 4.00 ตัดข?อท่ี 1 

ตัวบ/งช้ีที่ 9.1 8 ข?อ   8 ข?อ √ 4.00 ตัดข?อท่ี 5 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ�งชีข้องทุกองค;ประกอบ 4.09 ระดับดี 
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ตาราง ป.2 องค;ประกอบคุณภาพ 9 ด�านและตัวบ�งช้ีท่ีใช�ประเมินคุณภาพตามองค;ประกอบ  

องค;ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต?องปรับปรุง
เร/งด/วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต?องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช? 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค(ประกอบท่ี 1  4.00  4.00 ดี 

องค(ประกอบท่ี 2 2.96 3.25 4.07 3.52 ดี 

องค(ประกอบท่ี 3  5.00  5.00 ดีมาก 

องค(ประกอบท่ี 4 3.41 5.00 2.87 3.67 ดี 

องค(ประกอบท่ี 5  5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค(ประกอบท่ี 6  5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค(ประกอบท่ี 7  4.50 4.08 4.36 ดี 

องค(ประกอบท่ี 8  4.00  4.00 ดี 

องค(ประกอบท่ี 9  4.00  4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ 
ของทุกองค;ประกอบ 

3.07 4.33 4.08 4.09 ดี 

ผลการประเมิน พอใช� ดี ดี  
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ตาราง  ป.3 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ�งช้ีท่ีใช�ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50 การดําเนินงานต?องปรับปรุง
เร/งด/วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต?องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช? 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1   4.54 4.54 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ก  4.00 4.08 4.02 ดี 

มาตรฐานท่ี 2 ข 3.07 4.44 4.43 4.14 ดี 

มาตรฐานท่ี 3  5.00 2.87 3.72 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

3.07 4.33 4.08 4.09 ดี 

ผลการประเมิน พอใช� ดี ดี  

 
ตาราง ป.4 มุมมองด�านบริหารจัดการท่ีสําคัญและตัวบ�งช้ีตามมุมมองด�านการบริหาร 

มุมมองด�านการบริหาร
จัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต?องปรับปรุง
เร/งด/วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต?องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช? 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1.ด?านนักศึกษาและผู?มี
ส/วนได?ส/วนเสีย 

 4.67 4.70 4.68 ดีมาก 

2.ด?านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.00 4.54 4.23 ดี 

3.ด?านการเงิน 3.41 4.00  3.71 ดี 

4.ด?านบุคลากรการเรียนรู?
และนวัตกรรม 

1.94 5.00 2.70 3.08 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

3.07 4.33 4.08 4.09 ดี 

ผลการประเมิน พอใช� ดี ดี  
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ตาราง ป.5 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ�งช้ีท่ีใช�ประเมินคุณภาพมาตรฐาน  

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต?องปรับปรุง
เร/งด/วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต?องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช? 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 มาตรฐานด?านศักยภาพ
และความพร?อมในการจัด
การศึกษา  

     

(1) ด?านกายภาพ 5.00   5.00 ดีมาก 

(2) ด?านวิชาการ 1.94 2.67 2.17 2.34 พอใช� 

(3) ด?านการเงิน  4.00  4.00 ดี 

(4) ด?านการบริหาร
จัดการ 

 4.33 4.08 4.27 ดี 

2. มาตรฐานด?านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

     

(1) ด?านการผลติบัณฑิต  5.00 4.54 4.74 ดีมาก 

(2) ด?านการวิจยั 3.41 5.00 2.87 3.67 ดี 

(3) ด?านการให?บริการ
ทางวิชาการแก/สังคม 

 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

(4) ด?านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

3.07 4.33 4.08 4.09 ดี 

ผลการประเมิน พอใช� ดี ดี  
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ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะในภาพรวม 

1. ในป�การศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีการเปล่ียนแปลงผู?บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหน/งรักษาการอธิการบดี จํานวน 3 ท/าน ทําให?ระบบกลไกของการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยมีทิศทางไม/ชัดเจน ดังน้ัน ประชาคมของมหาวิทยาลัยในทุกระดับจะต?องเข?าใจและตระหนักใน
การสร?างวิสัยทัศน(ร/วมเพื่อขับเคล่ือน มหาวิทยาลัยร/วมกันอย/างจริงจัง โดยเฉพาะการทบทวนวิสัยทัศน(      
พันธกิจ เอกลักษณ(ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ(ของบัณฑิตให?มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน และจัดทําแผน
ยุทธศาสตร(ป�งบประมาณ 2558 โดยนําทุกประเด็นของ SWOT ANALYSIS มาจัดทําแผนยุทธศาสตร(อย/าง
ครบถ?วน รวมท้ังกําหนดตัวบ/งช้ีท่ีสะท?อนเปrาหมายความสําเร็จในแต/ละยุทธศาสตร(อย/างชัดเจน 

2. ทีมผู?บริหารต?องวางแผนกลยุทธ(ด?านบุคลากรให?ครอบคลุมแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรใน
ทุกระดับท้ังสายบริหาร สายวิชาการและสายสนับสนุน ซ่ึงครอบคลุม Recruitment Retainment 
Retirement รวมท้ัง Career path ในทุกตําแหน/ง เพื่อให?เกิดการพัฒนาสถาบันอย/างต/อเน่ืองและย่ังยืน 

3. มหาวิทยาลัยควรเร/งพัฒนาคุณภาพของทุกหลักสูตรให?เป[นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเฉพาะคุณภาพของมคอ. 2-7 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรของ
สกอ. ในป�การศึกษา 2557 โดยควรปรับปรุงโครงสร?างการบริหารจัดการหลักสูตร และพัฒนากรรมการประจํา
หลักสูตรให?มีความรู?ความเข?าใจและเกิดความตระหนักในคุณภาพของบัณฑิต อันเป[นการแสดงความ
รับผิดชอบต/อผู?ใช?บัณฑิตและประเทศชาติ  

4. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีตํ่ากว/าเกณฑ(ท่ี สกอ. กําหนด ดังน้ันผู?บริหารระดับสูงและผู?ท่ีเก่ียวข?อง
กับการวิจัยต?องพัฒนาการวิจัยด?วยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย เช/น 

4.1 ทบทวนกลยุทธ(การวิจัย และแปลงแผนกลยุทธ(การวิจัยสู/การปฏิบัติเป[นแผนปฏิบัติการ
ประจําป�ให?ครบถ?วน โดยกําหนดตัวบ/งช้ีเชิงปริมาณ และค/าเปrาหมายเชิงพัฒนาท่ีเหมาะสม 

4.2 พัฒนาโจทย(วิจัยและพัฒนาการเขียนเค?าโครงวิจัยตามจุดเน?นของมหาวิทยาลัย 
4.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย(ด?านการวิจัยในรูปแบบต/างๆ เช/น การอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิต

งานวิจัยและกํากับติดตามเป[นระยะ จัดต้ังทีมวิจัย กลุ/มวิจัย คลินิกวิจัย 
4.4 พัฒนาระบบการเผยแพร/งานวิจัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
4.5 เพิ่มมาตรการสร?างแรงจูงใจ เช/น ลดภาระงานด?านการสอน เพื่อสร?างงานวิจัยและผลงาน

วิชาการให?เป[นไปตามเกณฑ(ท่ี สกอ. กําหนด 
4.6 พัฒนาฐานข?อมูลโครงงานวิจัยและงบประมาณวิจัย ให?มีข?อมูลท่ีถูกต?องครบถ?วนและเป[น

ป>จจุบัน เพื่อนําไปใช?ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 
5. อัตลักษณ(ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คือ บัณฑิตย/อมฉลาดจัดการ ซ่ึงเป[นคํา

ประทานของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฒโน) มีความหมายท่ีให?บัณฑิตทุกคนท่ีจบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยน้ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเองและผู?อ่ืน ท้ังทางด?านการใช?ชีวิต การเรียน 
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และการประกอบอาชีพ ดังน้ัน จึงควรมีแผนกลยุทธ( ท่ีมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปrาหมายให?เป[นรูปธรรม เช/น 
การกําหนดให?ทุกหลักสูตรมีมาตรฐานผลการเรียนรู?เพิ่มในด?านอัตลักษณ( เพื่อความสามารถในการจัดการท่ี
สอดคล?องกับเปrาประสงค(ของหลักสูตร  มีการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเก่ียวกับการ
สร?างอัตลักษณ(  มีการกํากับติดตามและประเมินผลบัณฑิตเพื่อให?ได?ตามอัตลักษณ(ท่ีกําหนด 
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ข�อเสนอแนะรายองค;ประกอบ 

องค;ประกอบท่ี 1  
ข�อเสนอแนะรายองค;ประกอบท่ี 1 

จุดท่ีควรพัฒนา ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การถ/ายทอดแผนกลยุทธ(ระดับสถาบันไปยัง 15 
หน/วยงานภายใน ไม/ครบถ?วนทุกหน/วยงาน 

1. อธิการบดีควรถ/ายทอดแผนกลยุทธ(ของ
มหาวิทยาลัยไปยัง 15 หน/วยงานภายใน อย/าง
ครบถ?วนทุกหน/วยงานด?วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช/น  
     1.1 การลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการระหว/าง
อธิการบดีกับรองอธิการบดี อธิการบดีกับคณบดี 
อธิการบดีกับผู?อํานวยการทุกท/าน 
     1.2 การประชุมถ/ายทอดแผนกลยุทธ(ท่ีมี
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครบทุกคนเข?า
ประชุม เพื่อรับมอบแผนกลยุทธ(ไปสู/การปฏิบัติงานได?
อย/างครบถ?วน 

 
องค;ประกอบท่ี 2 

ข�อเสนอแนะรายองค;ประกอบท่ี 2 
จุดท่ีควรพัฒนา ข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

1.การดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห/งชาติ (TQF) ยังไม/ได?
คุณภาพในทุกหลักสูตร โดยเฉพาะมาตรฐานผลการ
เรียนรู?ของรายวิชาของ มคอ.3 ไม/ตรงกับ มคอ.2 

1. ต?องมีการดําเนินงานตามตัวบ/งช้ี (KPI) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห/งชาติ (TQF)  

2. มคอ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ของทุกหลักสูตรยังไม/
สอดคล?องและเป[นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

2. มหาวิทยาลัยต?องมีการทบทวนการจัดทํา มคอ.2, 
3, 4, 5, 6, 7 ให?สอดคล?องกัน โดยรองอธิการบดีฝ�าย
วิชาการ คณบดีและประธานหลักสูตร ต?องเป[นผู?วาง
ระบบและกลไกด?านการเรียนการสอนให?เป[นระบบ
เดียวกันทุกคณะ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู?เรียนท่ีมีต/อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู? มีคะแนนตํ่ากว/า 3.51 ในบางรายวิชาในทุก
คณะ 

3. ควรปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู? เพื่อให?ผลการ
ประเมินดังกล/าว มีคะแนนมากกว/า 3.51 ในทุก
รายวิชาและทุกคณะ รวมท้ังปรับปรุงระบบการ
ประเมินและแบบสอบถามความพึงพอใจให?ตรงกับ
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จุดท่ีควรพัฒนา ข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
ความสําเร็จของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู? 

4. ไม/มีแผนการบริหารบุคลากร และแผนพัฒนา
บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนยังไม/
ครบถ?วนสมบูรณ( โดยเฉพาะแผนพัฒนาคณาจารย(ท้ัง
ด?านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล  

 

 

4. ควรมีการวิเคราะห(ข?อมูลเชิงประจักษ(ในการจัดทํา
แผนบริหารและแผนพัฒนาคณาจารย(ท้ังด?านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผล รวมท้ังแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตลอดจนจัดทํา
ตัวบ/งช้ีและเปrาหมายการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากรท้ัง
สายวิชาการและสายสนับสนุนนอกจากน้ีต?องนําผล
การประเมินมาจัดทํา Improvement Plan 

5. ระบบการพัฒนาคณาจารย(ให?มีคุณวุฒิและ
ตําแหน/งวิชาการยังไม/มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. รองอธิการบดีฝ�ายบริหารควรปรับปรุงกลยุทธ(และ
กําหนดมาตรการท่ีเข?มงวดและเร/งด/วนในการพัฒนา
อาจารย(ให?มีคุณวุฒิและตําแหน/งวิชาการเพิ่มข้ึน 

 
องค;ประกอบท่ี 3 

ข�อเสนอแนะรายองค;ประกอบท่ี 3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีนักศึกษาท่ีได?รับรางวัลต?นแบบความดี
ระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่ัวประเทศ 
ประจําป�การศึกษา 2556 จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในวันท่ี 19 
พฤษภาคม  2557 

1. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ(เชิงรุก เพื่อให?เป[น
ต?นแบบแก/นักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร?างบัณฑิตต?นแบบความดีสู/
สังคม 

 
องค;ประกอบท่ี 4 

ข�อเสนอแนะรายองค;ประกอบท่ี 4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีพื้นท่ีปกป>กษ(พันธุกรรมพืชประมาณ 
100 ไร/ ซ่ึงเป[นโครงการตามแนวพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพพระรัตนฯ (อพ.สธ.) ท่ีเป[นฐานในการ
เรียนรู?และวิจัยเก่ียวกับพืชและพันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยควรกําหนดทิศทางการวิจัยเก่ียวกับพืช
และพันธุกรรมพืช นอกจากน้ีควรสนับสนุนให?
อาจารย(และนักวิจัยศึกษาวิจัยเก่ียวกับพืชและความ
หลากหลายทางพันธุกรรมพืชให?มากข้ึน 
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จุดท่ีควรพัฒนา ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. แผนพัฒนาความรู?และทักษะด?านการทําวิจัยของ
อาจารย(และนักวิจัย ยังไม/ เป[นระบบ และยังไม/
ครอบค ลุมในกระบวนการ วิ จัยอย/ า งครบถ? วน 
โดยเฉพาะอาจารย(และนักวิจัยรุ/นใหม/ 

1. ควรมีแผนพัฒนาทักษะด?านการวิจัยของอาจารย(
และนักวิจัย อย/างเป[นระบบ ได?แก/ แหล/งทุนวิจัย การ
พัฒนาโจทย(วิจัย การเขียนข?อเสนอโครงการวิจัย การ
ใช?ระบบ NRPM จริยธรรมงานวิจัย การเขียนงานวิจัย
ตีพิมพ( และการจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

2.มหาวิทยาลัยจัดสรรงบวิจัยเงินรายได?น?อยเกินไป ไม/
เพียงพอต/อการสร?างผลงานวิจัยให?เป[นไปตามเกณฑ(ท่ี
สกอ. กําหนด โดยในป� พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยมีงบ
วิจัยภายในประมาณ 10 ล?านบาท (2.10% ของ
งบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัย) ซ่ึงเป[นงบวิจัย
เงินรายได?ประมาณ 2 ล?านบาท (1.22% ของงบเงิน
รายได?ของมหาวิทยาลัย) 

2. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มสัดส/วนงบวิจัยเงินรายได?ให?
เพิ่มข้ึนเป[นอย/างน?อยร?อยละ 5 และควรเป[นงานวิจัย
ประเภทมุ/งเปrาตามยุทธศาสตร(ของมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยได?เงินงบวิจัยจากงบประมาณแผ/นดิน 
(ผ/าน วช.) น?อยเกินไปโดยในป� 2556 มหาวิทยาลัยได?งบ
วิจัยจากงบประมาณเงินแผ/นดิน ประมาณ 8 ล?านบาท 
เม่ือเทียบกับจํานวนอาจารย(ของมหาวิทยาลัย 314.5 
คน 

3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให?อาจารย(ท่ีมีศักยภาพ
และมีผลงานเป[นท่ียอมรับ ให?ขอเงินสนับสนุนเงิน
วิจัยจากงบประมาณเงินแผ/นดินให?มากข้ึน รวมท้ัง
การเสนอของบวิจัยในลักษณะของชุดโครงการวิจัย  

4. มหาวิทยาลัยได?งบวิจัยจากหน/วยงานภายนอกไม/
มากนัก โดยในป� 2556 มหาวิทยาลัยได?งบวิจัย
ภายนอกประมาณ 14 ล?านบาท  

4. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการสนับสนุนให?
อาจารย(และนักวิจัยแสวงหางานวิจัยจากงบ
ภายนอก เช/น บริษัทเอกชน องค(การปกครองท?องถ่ิน
ให?มากข้ึน 

5. มีหลายคณะในมหาวิทยาลัยท่ีมีงานวิจัยและงาน
สร?างสรรค(ท่ีได?รับการตีพิมพ(หรือเผยแพร/ตํ่ากว/าเกณฑ(
ท่ีสกอ. กําหนด โดยมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและงาน
สร?างสรรค(ท่ีได?รับการตีพิมพ(หรือเผยแพร/ (สมศ.5) 
จํานวน 83 ช้ิน และมีเพียง 3 คณะเท/าน้ันท่ีเป[นไป
ตามค/าเปrาหมายท่ีต้ังไว? (3 คะแนน) 

5. มหาวิทยาลัยอาจกําหนดยุทธศาสตร(ให?คณะท่ียัง
ไม/บรรลุค/าเปrาหมายได?สร?างผลงานวิจัยและงาน
สร?างสรรค(ให?เพิ่มข้ึนเช/น จัดต้ังทีมวิจัยคณะละ 1 ทีม 
(3-4 คน) โดยคัดเลือกอาจารย(ท่ีมีความพร?อมในการทํา
วิจัยเข?าทีมวิจัย และมีข?อตกลง (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยท่ีจะให?การสนับสนุนงบประมาณ และ
จํานวนงานวิจัยท่ีจะทําได? 

6. การต้ังค/าเปrาหมายงานวิจัยหรืองานสร?างสรรค(ท่ี
นําไปใช?ประโยชน(ยังไม/สอดคล?องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย 
 

6. มหาวิทยาลัยมีปรัชญาเพื่อพัฒนาท?องถ่ิน แต/ต้ังค/า
เปrาหมายงานวิจัยหรืองานสร?างสรรค(ท่ีนําไปใช?
ประโยชน( (สมศ.6) เพียง 5% เท/าน้ัน จึงควรจะต้ังค/า
เปrาหมายให?ท?าทายไว?อย/างน?อยร?อยละ 20 (5 คะแนน) 
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จุดท่ีควรพัฒนา ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
7. อาจารย(ท่ีมีตําแหน/งทางวิชาการจํานวนน?อยเกินไป 
โดยในป� 2556 จํานวนอาจารย(ท่ีมีตําแหน/งทาง
วิชาการ มีประมาณ 20% 

7.  มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนาตําแหน/งทาง
วิชาการ (Career path) ของอาจารย(เป[นรายบุคคล 
และมีการติดตามอย/างสมํ่าเสมอ เพื ่อให?อาจารย(มี
ตําแหน/งทางวิชาการเพิ่มข้ึน  

8. มีการนํางานวิจัยและงานสร?างสรรค(ไปจด
ลิขสิทธ์ิน?อยเกินไป 

8. ควรส/งเสริมสร?างแรงจูงใจและเพิ่มมาตรการ
ให?อาจารย(นํางานวิจัยและงานสร?างสรรค(ไปจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิให?มากข้ึน 

9. จํานวนอาจารย(ท่ีสอนเกินภาระงานสอนข้ันตํ่า 15 
ช่ัวโมง/สัปดาห( มีประมาณ 1 ใน 3 ของอาจารย(
ท้ังหมด ทําให?อาจารย(ไม/มีเวลาทํางานวิจัยหรืองาน
สร?างสรรค( 

  9. มหาวิทยาลัยจึงควรหามาตรการลดภาระงาน
สอนของอาจารย( เช/น การจ?างอาจารย(พิเศษ การลด
รายวิชาเลือกท่ีซํ้าซ?อน การจัดระบบกลุ/มการเรียนให?
มีประสิทธิภาพ 

10. มหาวิทยาลัยยังไม/ได?กําหนดให?คณะจัดงบวิจัย
จากเงินรายได?ของคณะ 

10. ควรกําหนดให?คณะจัดงบวิจัยจากเงินรายได?ของ
คณะอย/างน?อยร?อยละ 5 เพื่อสนับสนุนให?อาจารย(รุ/น
ใหม/ได?มีโอกาสทําวิจัย 

 
องค;ประกอบท่ี 5 

ข�อเสนอแนะรายองค;ประกอบท่ี 5 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะอัญมณีศาสตร(และประยุกต(ศิลป�ได?รับการ
ยอมรับในการบริการวิชาการ ระดับจังหวัด โดยมีศูนย(
ส/งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีเป[นศูนย(
แสดงผลงานของนักศึกษา และให?การอบรมในการใช?
ระบบ eBay ในการจําหน/ายผลิตภัณฑ(ทางส่ือ
ออนไลน(สําหรับผู?ประกอบการด?านอัญมณี 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. รูปแบบการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ยังไม/ชัดเจนและไม/ตรงกับวัตถุประสงค(ของโครงการ 

1.1 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาแบบประเมินท่ีใช?
ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน และ การบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการวิจัย ให?สอดคล?องกับความเป[น
จริงท้ังในส/วนของผู?มีส/วนได?ส/วนเสียและแบบของ
คําถามในการประเมิน (ป>จจุบันใช?เหมือนกัน) 
1.2 มหาวิทยาลัยควรกําหนดแบบสอบถามให?เป[น
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มาตรฐานเดียวกัน เช/น classify คําถามท่ีตอบตัวบ/งช้ี
ด?านความพึงพอใจ ด?านความรู?ความเข?าใจ และด?าน
การนําไปใช?ประโยชน( ให?เป[นมาตรฐานเดียวกัน
รวมท้ังการประเมินผลด?านผลการนําไปใช?ประโยชน(
ควรมีการติดตามหลังจากจบโครงการแล?วอย/างน?อย3 
เดือน  

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. ควรพัฒนาระบบท่ีเป[นมาตรฐานในการพัฒนาความรู?ท่ีได?จากการบริการวิชาการท่ีสามารถเผยแพร/ต/อ
บุคลากรและบุคคลท่ัวไป 
 
องค;ประกอบท่ี 6 

ข�อเสนอแนะรายองค;ประกอบท่ี 6 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร(ท่ีเอ้ืออํานวยต/อ
การแสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรม คือ วังสวนบ?านแก?ว
ท่ีเคยเป[นท่ีประทับของสมเด็จพระนางเจ?ารําไพพรรณี 

1. ประชาสัมพันธ(เชิงรุกในวงกว?างแก/สังคมไทย
โดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเพื่อให?เกิด
เจ?าภาพร/วมในการบูรณาการระหว/างการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ท่ีเช่ือมโยง
กับประวัติศาสตร(รัชกาลท่ี ๗ และพระนางเจ?ารําไพ
พรรณี 

จุดท่ีควรพัฒนา ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ข้ันตอนการดําเนินงานทํานุ บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไม/ชัดเจน ไม/สามารถเข?าใจได?ว/าดําเนินการ
อย/างไร ขาดความชัดเจนของผู?กําหนดนโยบายของ
งานด?านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ เป[น
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือ คณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป[นผู?กําหนด 

ในการแต/งต้ังคณะกรรมการฯและ/หรือตําแหน/งงาน
ต/างๆควรมีการกําหนดบทบาทให?ชัดเจนและไม/
ซํ้าซ?อน และควรทํา workflow ให?เห็นข้ันตอนชัดเจน 

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
กรณีท่ีเป[นโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากส/วนกลาง คณะกรรมการทํานุ บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและคณะต/างๆควรร/วมกันในการกําหนดแนวทางการบูรณาการและตัวบ/งช้ีความสําเร็จของการบูร
ณาการโครงการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เน่ืองจากขาดความชัดเจนด?านการบูรณาการศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ได?นําช่ัวโมงเรียนไปทํากิจกรรมด?านศิลปะและวัฒนธรรม โดยไม/
สอดคล?องกับเน้ือหาสาระของวิชาท่ีเรียน 
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องค;ประกอบท่ี 7 
ข�อเสนอแนะรายองค;ประกอบท่ี 7 

จุดท่ีควรพัฒนา ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การบริหารงานด?วยหลักธรรมาภิบาลของทีม
ผู?บริหารยังไม/ครบท้ัง 10 ประการ เช/น หลัก
ประสิทธิผล 

1. ทีมผู?บริหารของมหาวิทยาลัยควรใช?หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานอย/างครบถ?วน โดยยึด
เปrาหมายของมหาวิทยาลัยเป[นหลัก 

2. ทีมผู?บริหารของมหาวิทยาลัยไม/ได?มีการนําประเด็น
ความเส่ียงท่ีมีความเส่ียงสูง มาจัดทําแผนบริหารความ
เส่ียงครบทุกประเด็น 

2. ผู?บริหารท่ีเก่ียวข?องต?องจัดทําแผนบริหารความ
เส่ียง ท่ีมีระดับความเส่ียงสูงอย/างครบถ?วนตามผล
การวิเคราะห(เชิงประจักษ( 

 
องค;ประกอบท่ี 8 

ข�อเสนอแนะรายองค;ประกอบท่ี 8 
จุดท่ีควรพัฒนา ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. แผนกลยุทธ(ทางการเงินท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอไม/มี
ตัวบ/งช้ีและเปrาหมาย 
 

1. กองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยควร
ปรับปรุงการจัดทําแผนกลยุทธ(ทางการเงินให?มีความ
ครบถ?วนในประเด็นหลักต/างๆ เช/น ตัวบ/งช้ีแต/ละด?าน
และเปrาหมายของแผนให?ชัดเจน แผนกลยุทธ(ทาง
การเงินควรให?ครอบคลุมรายได?ทุกประเภท รวมท้ัง
ครอบคลุมรายจ/ายตามแผนกลยุทธ( 

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. มหาวิทยาลัยมีโรงแรมและสนามกอล(ฟท่ีมีศักยภาพในการสร?างรายได?และช่ือเสียงให?กับมหาวิทยาลัย จึง
ควรปรับปรุงสถานท่ีและการให?บริการในระดับมืออาชีพ และเพื่อสร?างแหล/งเรียนรู?ประสบการณ(การจริงให?แก/
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 
องค;ประกอบท่ี 9 

ข�อเสนอแนะรายองค;ประกอบท่ี 9 
จุดท่ีควรพัฒนา ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และส/งผลให?มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ/งช้ีของแผนกลยุทธ(ไม/ครบทุกตัว
บ/งช้ีโดยมีตัวบ/งช้ีท่ีบรรลุเพียง 22 จาก27 ตัวบ/งช้ี
(81.48%) ของตัวช้ีวัดท้ังหมด 

1. ทีมผู?บริหารและผู?ท่ีเก่ียวข?องควรนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ
ส/งผลให?มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ/งช้ี
ของแผนกลยุทธ(ครบทุกตัวบ/งช้ี 
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จุดท่ีควรพัฒนา ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
2. การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมยังไม/เป[นไป
ตามระบบ PDCA  

2. ผู?ท่ีรับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมควร วางระบบ
กลไกการดําเนินงานให?เป[นไปตามระบบคุณภาพ 
PDCA อย/างครบวงจร 

 
ข�อเสนอแนะในการจัดทํา SAR 
1. ข?อมูลพื้นฐานไม/ถูกต?องและไม/ตรงกันท้ังในระดับหน/วยงานและมหาวิทยาลัย  
2. การนําเสนอระบบและกลไกในการให?บริการวิชาการยังขาดความชัดเจน จึงไม/สามารถทําตามระบบได?เต็มท่ี 
100% ระบบน/าจะทําเป[น workflow ระบุหน/วยงานท่ีรับผิดชอบและเส?นทางของระบบอย/างชัดเจน (จากเดิม
ท่ีทําเป[น flowchart) 
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ภาคผนวก 
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ส�วนที่ 4 
ภาคผนวก 

4.1 ผลการประเมินระดับคณะ สํานัก สถาบัน ประจําปPการศึกษา 2556 

หน�วยงาน 
องค;ประกอบท่ี 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. คณะครศุาสตร( 5.00 3.78 5.00 4.45 5.00 4.33 4.69 4.00 4.00 4.33 ดี 
2. คณะมนุษยศาสตร(ฯ 5.00 3.56 5.00 3.63 5.00 5.00 4.93 5.00 4.00 4.23 ดี 
3. คณะวิทยาการจัดการ 5.00 3.43 3.00 3.08 4.50 4.33 4.42 5.00 4.00 3.80 ดี 
4. คณะวิทยาศาสตร(ฯ 4.00 3.48 4.00 2.51 4.75 4.00 4.33 5.00 4.00 3.74 ดี 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5.00 3.31 5.00 3.70 4.75 4.67 4.84 4.00 4.00 4.06 ดี 
6. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมฯ 

5.00 3.28 4.00 3.68 4.50 5.00 4.47 4.00 4.00 3.94 ดี 

7. คณะนิติศาสตร( 4.00 3.66 4.50 2.17 4.00 4.67 4.87 5.00 4.00 3.81 ดี 
8. คณะนิเทศศาสตร( 5.00 3.30 5.00 3.50 5.00 4.67 4.87 5.00 4.00 4.11 ดี 
9. คณะวิทยาการ
คอมพิวเตอร(ฯ 

4.00 3.21 4.00 2.28 4.50 4.67 4.28 5.00 4.00 3.63 ดี 

10. คณะอัญมณีศาสตร(ฯ 5.00 3.18 5.00 3.04 5.00 4.67 4.93 5.00 4.00 4.00 ดี 
11. บัณฑิตวิทยาลยั  4.13 ดี 
12. สํานักงานอธิการบด ี 4.70 ดีมาก 
13. สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.40 ดี 

14. สํานักศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาชุมชน 

4.55 ดีมาก 

15. สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.89 ดีมาก 
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4.2 ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
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4.3 แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

รายช่ือกรรมการ องค;ประกอบท่ีรับผิดชอบ 
ศาสตราจารย( นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร องค(ประกอบท่ี 1 และ องค(ประกอบท่ี 9  
รองศาสตราจารย( ดร.ดวงตา สราญรมย( องค(ประกอบท่ี 2 
รองศาสตราจารย( ดร.เสรี ชัดแช?ม องค(ประกอบท่ี 3 และ องค(ประกอบท่ี 4 
รองศาสตราจารย( ดร.วีระศักด์ิ คุรุธัช องค(ประกอบท่ี 5 และ องค(ประกอบท่ี 6 
รองศาสตราจารย( นิสา เมลานนท( องค(ประกอบท่ี 7 และ องค(ประกอบท่ี 8  

3.1, 3.2, 6.1, 2.8, 99.1, 99.2, ๖.๑๐,        
 ๖.๑๑, ๑.๑๗ 
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4.4 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2557 
เวลา กิจกรรม 

09.00 - 12.00 น. - คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประชุมจัดทําแผนในการตรวจเย่ียม 
- คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ศึกษาหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข?อง
ขององค(ประกอบต/างๆ และตัดสินผลผ/านระบบ CHE QA Online ท้ัง 9 องค(ประกอบ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 18.00 น. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประชุมเพื่อเปรียบเทียบผลคะแนน

ระดับคณะและสถาบันในตัวบ/งช้ีแต/ละองค(ประกอบ 

วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2557 
เวลา กิจกรรม 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประชุมเตรียมความพร?อม 
09.00 - 09.30 น. ผู?บริหารสถาบัน กล/าวต?อนรับและนําเสนอผลงานการดําเนินงานของสถาบัน ประจําป�

การศึกษา 2556 ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และกล/าว
วัตถุประสงค(ของการติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ 
 

ทีม 09.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 รายนามกรรมการ 
1 สัมภาษณ(นายกสภา

มหาวิทยาลัย  
(ดร.สวัสด์ิ อุดม
โภชน() สัมภาษณ(  
วันจนัทร(ที่ 22 ก.ย. 
57 เวลา 13.00 น. 

สัมภาษณ(อธกิารบดี 
(ผศ.ไวกูณฑ( ทองอร/าม) 

เย่ียมชมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอญัมณีศาสตร( 

ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 
ห?อง 35403 
เลขานกุาร : น.ส.อรพิน 
พิมพ(ด ี

2 สัมภาษณ(รอง
อธิการบดีฝ�าย
วิชาการ (ผศ.
อาภากร มนิวงษ() 

สัมภาษณ(รอง
อธิการบดีฝ�าย
วางแผนและพัฒนา 
(รศ.ดร.ทรงศักด์ิ  
มิ่มกระโทก) 

สัมภาษณ(คณบดี
คณะครุศาสตร(  
(อ.ดร.สวัสด์ิชัย  
ศรีพนมธนากร) 

เย่ียมชมคณะอญัมณีศาสตร(และประยุกต(
ศิลป� 

รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย( 
ห?อง 35401 
เลขานกุาร : น.ส.กัณฑิมา 
พุทธศาสน( 

3 สัมภาษณ(รอง
อธิการบดีฝ�าย
กิจการนักศึกษา 
(ผศ.กนก  
จุยคําวงศ() 

สัมภาษณ(ผู?ช/วย
อธิการบดี (อ.ดร.
นาคนิมิต อรรค
ศรีวร) 
เวลา 20.00 น. 

สัมภาษณ(ผู?ช/วย
อธิการบดี 
(อ.วยากร อุดม
โภชน() 

สัมภาษณ( ผอ.
สํานักงานอธิการบดี 

สัมภาษณ( ผอ.
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (อ.ดร.เอก
ชัย กิจเกษาเจริญ) 

รศ.ดร.เสร ีชัดแช?ม 
ห?อง 35411 
เลขานกุาร : นางกาญจ
ลักษณ( พรรครตัน( 

4 สัมภาษณ(รอง
อธิการบดีฝ�าย
กิจการสภา
มหาวิทยาลัย (ผศ.
ดร.คมพล สุวรรณ
กูฏ) 

สัมภาษณ(ผู?ช/วย
อธิการบดี  
(อ.นคร เผือกนําผล) 

สัมภาษณ(คณบดี
คณะวิทยาศาสตร(
และเทคโนโลยี  
(ผศ.สมบูรณ( 
ไพบูลย() 

สัมภาษณ( ผอ. 
สํานัก
ศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาชุมชน (อ.
ปราโมทย( สุวรรณา) 

สัมภาษณ(บุคลากร
สายสนับสนุนใน
สํานักงานอธิการบดี 
(2-3 ท/าน) 

รศ.ดร.วีระศักด์ิ คุรุธัช 
ห?อง 35501 
เลขานกุาร : น.ส.นธิินนัท( 
นเรกุล 

5 สัมภาษณ(รอง สัมภาษณ(คณบดี สัมภาษณ(คณบดี สัมภาษณ( ผอ. เย่ียมชมสํานกัวทิย รศ.นิสา เมลานนท( 
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อธิการบดีฝ�าย
บริหาร (รศ.พอพันธ(  
สุทธิวัฒนะ) 

คณะนิเทศศาสตร(  
(ผศ.ดร.จําเริญ  
คังคะศรี) 

บัณฑิตวิทยาลัย  
(รศ.พรทิพา นิ
โรจน() 

สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (อ.
ปฏิคม ทองจริง) 

บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ห?อง 35301 
เลขานกุาร : น.ส.ดวงกมล 
เผ/าเพ็ง 

      
 

 

 
เวลา กิจกรรม 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. เย่ียมชมคณะโดยคณะกรรม 5 ทีม 

ทีม 13.00 - 14.00 น. รายนามกรรมการ 

1 เยี่ยมชมคณะนิติศาสตร( 
ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 
ห?อง 35403 
เลขานุการ : น.ส.อรพิน พิมพ(ดี 

2 เยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร(และสังคมศาสตร( 
รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย( 
ห?อง 35401 
เลขานุการ : น.ส.กัณฑิมา พุทธศาสน( 

3 เยี่ยมชมคณะวิทยาการคอมพิวเตอร(และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รศ.ดร.เสรี ชัดแช?ม 
ห?อง 35411 
เลขานุการ : นางกาญจลักษณ( พรรครัตน( 

4 เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รศ.ดร.วีระศักด์ิ คุรุธัช 
ห?อง 35501 
เลขานุการ : น.ส.นิธินันท( นเรกุล 

5 เยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ 
รศ.นิสา เมลานนท( 
ห?อง 35301 
เลขานุการ : น.ส.ดวงกมล เผ/าเพ็ง  

 
14.00 - 18.00 น. 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประชุมตัดสินผลการประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา เพื่อสรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และ
ข?อเสนอแนะต/างๆ รายองค(ประกอบและภาพรวม 
 

วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2557 
เวลา กิจกรรม 

08.30 - 11.00 น. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน เขียน
รายงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและข?อเสนอแนะต/างๆ รายองค(ประกอบและภาพรวม 

11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาให?กับมหาวิทยาลัยพร?อมอภิปรายซักถาม และป�ดการประชุม 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร และเดินทางกลับ 
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