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ส�วนที่ 1 
บทสรุปผู�บริหาร 

จากการตรวจประเมินการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
รําไพพรรณี ประจําป%การศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค+เพ่ือตรวจสอบข�อเท็จจริงและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามองค+ประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนําเสนอจุดเด7น แนวทางส7งเสริม
จุดเด7น จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางแก�ไข โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถูกจัดอยู7ในประเภท กลุ7ม ข คือ 
สถาบันท่ีเน�นระดับปริญญาตรี ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป% เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดย
ได�รับผลการตรวจประเมินดังนี้   

1. ผลการประเมินในภาพรวมตามองค+ประกอบคุณภาพ 9 ด�านและตัวบ7งชี้ท่ีใช�ประเมินคุณภาพตาม
องค+ประกอบ (สกอ.+สมศ.) โดยในภาพรวมอยู7ในระดับดี ผลการประเมินคือ 4.13 โดยจําแนกเปAน  

1.1 ผลการประเมินจัดอยู7ในระดับดี จํานวน 4 องค+ประกอบ คือ องค+ประกอบท่ี 2, 4, 7, และ 9 
1.2 ผลการประเมินจัดอยู7ในระดับดีมาก จํานวน 5 องค+ประกอบ คือ องค+ประกอบท่ี 1, 3, 5, 6 และ 8  

2. ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและบ7งชี้ท่ีใช�ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
(สกอ.+สมศ.) โดยในภาพรวมอยู7ในระดับดี ผลการประเมินคือ 4.13 โดยจําแนกเปAน  

2.1 มาตรฐานด�านคุณภาพบัณฑิต จัดอยู7ในระดับดี 

2.2 มาตรฐานด�านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ก. มาตรฐานด�านธรรมาภิบาลของการบริหาร     
การอุดมศึกษา จัดอยู7ในระดับดี  

มาตรฐานด�านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ข. มาตรฐานด�านพันธกิจของการบริหาร           
การอุดมศึกษา จัดอยู7ในระดับดี  

2.3 มาตรฐานด�านการสร�างและพัฒนาสังคมฐานความรู� และสังคมการเรียนรู�จัดอยู7ในระดับพอใช� 
3. ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด�านการบริหารจัดการและบ7งชี้ตามมุมมองด�านการบริหาร

จัดการ (สกอ.+สมศ.) โดยในภาพรวมอยู7ในระดับดี ผลการประเมินคือ 4.13 โดยจําแนกเปAน  
3.1 ด�านนักศึกษาและผู�มีส7วนได�ส7วนเสีย จัดอยู7ในระดับดีมาก 

3.2 ด�านกระบวนการภายใน จัดอยู7ในระดับดี  
3.3 ด�านการเงิน จัดอยู7ในระดับดี  
3.4 ด�านบุคลากร การเรียนรู� และนวัตกรรม จัดอยู7ในระดับพอใช� 
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ส�วนที่ 2 
วิธีประเมิน 

2.1 การวางแผนและการประเมิน (ก�อน ระหว�าง และหลังการตรวจเย่ียม) 
 แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก�อนการตรวจเย่ียม  

1. กรรมการตรวจประเมินทุกท7าน ศึกษาเอกสารรายงานประเมินตนเองและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง     
ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีส7งมาให�ล7วงหน�า ตลอดจนข�อมูลในระบบ CHE QA ONLINE ซ่ึงได�รับรหัสผ7าน
จากมหาวิทยาลัย 

2. ผู�ประสานงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดทํากําหนดการตรวจเยี่ยมในวันตรวจเยี่ยม 
เพ่ือให�ทางมหาวิทยาลัยนัดผู�ให�สัมภาษณ+หรือแจ�งหน7วยงานย7อยท่ีอาจได�รับการตรวจเยี่ยมทราบล7วงหน�า 

3. ประธานกรรมการแบ7งหน�าท่ีการตรวจเอกสารรายงานประเมินตนเองแก7กรรมการแต7ละท7านล7วงหน�า 
ดังนี้ 

รายช่ือกรรมการ 
ตัวบ�งช้ีท่ีรับผิดชอบ 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
ผู�ช7วยศาสตราจารย+ ดร.ศุภชัย  ทวี 1.1, 7.1, 8.1 ๒, ๑๒, ๑๓ 4.1.3 

รองศาสตราจารย+ ดร.นันทิยา น�อยจันทร+ 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, 2.7 

๑, ๓, ๑๔  

อาจารย+ ดร.ทีปพิพัฒน+ สันตะวัน 
3.1, 3.2, 6.1, 2.8 ๑๐, ๑๑, ๑๖.๑, 

๑๖.๑ 
 

ผู�ช7วยศาสตราจารย+สุเมธี กิตติพงศ+ไพศาล 
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 
5.2 

๕, ๖, ๗, ๘, ๙  

ผู�ช7วยศาสตราจารย+ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน+ 7.2, 7.3, 7.4, 9.1 ๑๕  
3.1, 3.2, 6.1, 2.8, 99.1, 99.2, ๖.๑๐,         ๖.๑๑, 
๑.๑๗ 
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แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(เกณฑ3มาตรฐานของ สกอ. ป6การศึกษา 2555) 

ในวันท่ี 18 - 19 กันยายน พ.ศ. 2556 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2556 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
8.30 น. � คณะกรรมการประเมินเดินทางถึงมหาวิทยาลัย 

ห�องประชุม 35412 
 
 
 

8.30-9.30 น. 

� อธิการบดี กล7าวต�อนรับและแนะนําคณะผู�บริหาร 
� คณะกรรมการประเมินพบผู�บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือชี้แจง   
กระบวนการและวัตถุประสงค+ของการประเมิน 

� ผู�แทนมหาวิทยาลัยแนะนํามหาวิทยาลัย และเสนอรายงาน    
ผลการประเมินตนเอง 

9.30-12.00 น. 
� คณะกรรมการประเมินตรวจสอบข�อมูล  เอกสารหลักฐาน     
และสัมภาษณ+ผู�รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของแต7ละ 
องค+ประกอบและตัวบ7งชี้           

12.00-13.00 น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)  

13.00-16.30 น. 

� คณะกรรมการประเมินตรวจสอบข�อมูล  เอกสารหลักฐาน   
และสัมภาษณ+ผู�รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของแต7ละ  
องค+ประกอบและตัวบ7งชี้           

(ต7อ) 
ห�องประชุม 35412 

16.30-18.00 น. � คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลประจําวัน 
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วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2556 
เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

8.30-9.00 น. 
� คณะกรรมการประเมินเดินทางถึงมหาวิทยาลัย และ
ปรึกษาหารือก7อนออกตรวจเยี่ยมหน7วยงานต7าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

ห�องประชุม 35412 

9.00-12.00 น. 

� คณะกรรมการประเมินสัมภาษณ+ผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
- ผู�แทนนักศึกษาและศิษย+เก7า 
- ผู�แทนคณาจารย+ 
- ผู�บริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี 
- ผู�แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
- ผู�มีส7วนได�ส7วนเสีย 
- ผู�บริหารท�องถ่ิน 

ห�องประชุม 35412 

12.00-13.00 น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)  

13.00-14.00 น. 
� คณะกรรมการประเมินจัดทํารายงานการประเมินแบบ
บันทึกภาคสนาม และอภิปรายผลการประเมินร7วมกัน 

ห�องประชุม 35412 
 

14.00-15.00 น. 
� คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน 
เตรียมการนําเสนอผลการประเมินด�วยวาจาต7อผู�บริหารและ
คณาจารย+มหาวิทยาลัย 

15.00-16.00 น. 
� นําเสนอผลการประเมินด�วยวาจาต7อผู�บริหารและคณาจารย+
มหาวิทยาลัย ตอบข�อซักถามและฟ̀งคําชี้แจงเพ่ิมเติม 

16.00 น. � คณะกรรมการประเมินเดินทางกลับ 
 
หมายเหตุ  :  รับประทานอาหารว7างและเครื่องด่ืมเวลา 9.30 น. และเวลา 14.30 น. 
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แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลังการตรวจเย่ียม 
 

การดําเนินการ วัน/เดือน/ป6 ผู�รับผิดชอบ 
รวบรวมผลการประเมินข้ันต�นและข�อเสนอแนะในแต7ละ
ตัวบ7งช้ีของแต7ละตัวประกอบคุณภาพจากกรรมการทุก
ท7านให�แก7ประธานกรรมการ 

 19 ก.ย. 56 หน7วยงานประกันคุณภาพการศึกษา 

รวบรวมหลักฐานเอกสารในการส7งให�ทางคณะกรรมการ
เพ่ิมเตมิภายหลังจากการประเมิน  19 ก.ย. 56 หน7วยงานประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ+ผ7านระบบ CHE QA ONLINE 
และพร�อมให�กรรมการตรวจสอบอีกครั้ง  27 ก.ย. 56 หน7วยงานประกันคุณภาพการศึกษา 

กรรมการตรวจสอบร7างรายงานฉบับสมบูรณ+ ผ7าน CHE 
QA ONLINE หากมีข�อแก�ไขเพ่ิมเติมให�แจ�งท่ีประธาน
กรรมการเพ่ือแก�ไข 

 27 ก.ย. 56 หน7วยงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประสานการแก�ไขรายงานผลประเมินตามท่ีประธานแจ�ง
ผ7านระบบ CHE QA ONLINE ให�แล�วเสร็จ  27 ก.ย. 56 หน7วยงานประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลยัตรวจสอบร7างรายงานฉบับสมบูรณ+ผ7าน
ระบบ CHE QA ONLINE หากมีข�อโต�แย�งให�แจ�งท่ี
เลขานุการเพ่ือประสานให�ประธาน หรือกรรมการ
พิจารณาอีกครั้ง 

30 ก.ย. 56 หน7วยงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประธานกรรมการยืนยันการรายงานผลการประเมิน และ
ส7งข�อมูลไปยัง สกอ. ผ7านระบบ CHE QA ONLINE 
(สิ้นสุดการแก�ไข) 

 30 ก.ย. 56 หน7วยงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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2.2 วิธีการตรวจสอบและความน�าเช่ือถือของข�อมูล 
คณะกรรมการตรวจประเมินทุกท7าน ร7วมกันสรุปผลการตรวจสอบข�อมูลและความน7าเชื่อถือของข�อมูล

ในรายงานประเมินตนเอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดังนี้ ( / = มี, X = ไม7มี, O = ไม7ชัดเจน) 
 1. ข�อมูลเก่ียวกับสภาบัน 
 ( / ) การระบุข�อมูลเก่ียวกับภูมิหลังของสถาบันท่ีทําให�เข�าใจบริบทของสถาบัน 
 ( / ) การระบุข�อมูลท่ีสะท�อนเอกลักษณ+ของสถาบัน 
 ( / ) การเสนอระบบการบริหารสถาบันให�เห็นภาพชัดเจน 
 ( / ) การเสนอข�อมูลเก่ียวกับระบบประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 ( / ) การนําเสนอข�อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสถาบัน (หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี นักศึกษา) 
 2. ข�อมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงาน 
 ( / ) ระบุเปfาหมายของการดําเนินงานตามองค+ประกอบ ตัวบ7งชี้ ชัดเจน 
 ( / ) มีการใช�เกณฑ+การประเมินตามมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด 
 ( / ) เสนอการดําเนินงานตามตัวบ7งชี้ในแต7ละองค+ประกอบครบถ�วน 
 ( / ) สรุปผลการดําเนินงานโดยเทียบกับเปfาหมายชัดเจน 
 ( / ) กําหนดระดับคุณภาพการดําเนินงานตามเกณฑ+ท่ีกําหนด 
 3. ความถูกต�องการนําเสนอผลการประเมินตนเอง (จาก SAR) 
 ( / ) การระบุแหล7งหรือข�อมูลหลักฐานอ�างอิงชัดเจน ครบถ�วนเพ่ือรองรับผลการประเมิน 
 ( / ) การแสดงข�อมูลพ้ืนฐานท่ีรองรับการประเมินครบถ�วน เพียงพอต7อการประเมิน 
 ( / ) การประมวลผลข�อมูลถูกต�องตามนิยามตัวบ7งชี้ 
 ( / ) การคํานวณค7าสถิติตัวบ7งชี้ถูกต�องตรงตามสูตรหรือวิธีการท่ีกําหนด 
 ( / ) การสรุปผลถูกต�องตามข�อมูลหลักฐานท่ีปรากฏ 
 4. ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช�ในรายงาน 
 ( / )  ถูกต�องตามหลักภาษา 
 ( / )  การสะกดคํา ผิดพลาดน�อย 
 ( / )  การใช�ภาษากระชับ 
 ( / )  คําอธิบายเชื่อมโยงเปAนเหตุเปAนผล ไม7ชัดแย�งกันเองในตัวรายงาน 
 ( / )  รูปแบบการนําเสนอข�อมูลเข�าใจง7ายเปAนระบบ 
 5. ประโยชน3ของรายงาน 
 ( / )  การนําเสนอผลการประเมินครอบคลุมจุดเด7น และจุดท่ีควรพัฒนา ข�อเสนอแนะ 
 ( / )  การเขียนรายงานได�แสดงเง่ือนไข ป̀จจัยท่ีส7งผลต7อสภาพและผลการดําเนินงานของสถาบัน 
 ( / )  ข�อมูลสารสนเทศท่ีได�ระในรายงานชี้ให�เห็นทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานขอสถาบัน 
 ( / )  ข�อมูลสารสนเทศท่ีได�รับเปAนรูปธรรม รองรับการตัดสินใจของผู�เก่ียวข�อง 
 ( / )  ข�อมูลสารสนเทศเปAนประโยชน+ต7อการรองรับการประเมินของ สกอ. และ สมศ. 
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ส�วนที่ 3 
ผลการประเมิน 

ตารางสรุปคะแนนเฉล่ีย (เฉพาะ สกอ.)  
ตัวบ�งช้ีท่ี คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

องค+ประกอบท่ี 1 5.00 ดีมาก 
องค+ประกอบท่ี 2 3.79 ดี 
องค+ประกอบท่ี 3 5.00 ดีมาก 
องค+ประกอบท่ี 4 4.40 ดี 
องค+ประกอบท่ี 5 5.00 ดีมาก 
องค+ประกอบท่ี 6 5.00 ดีมาก 
องค+ประกอบท่ี 7 4.00 ดี 
องค+ประกอบท่ี 8 5.00 ดีมาก 
องค+ประกอบท่ี 9 4.00 ดี 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ�งช้ี 4.28 ดี 
 

ตารางสรุปคะแนนเฉล่ีย (เฉพาะ สมศ.)  
ตัวบ�งช้ีท่ี ผลการตรวจสอบ ผลการประเมิน 

กลุ7มตัวบ7งชี้พ้ืนฐาน  3.88 ดี 
กลุ7มตัวบ7งชี้อัตลักษณ+  4.47 ดี 
กลุ7มตัวบ7งชี้มาตรการส7งเสริม  - - 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ�งช้ี 3.95 ดี 
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ�งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ตัวบ�งชี้คุณภาพ เปHาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปHาหมาย 

(√ = บรรลุ , 
x = ไม�
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ3 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช�น เหตุผล

ของการ
ประเมิน 

ท่ีต�างจากท่ี
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ3 
(%หรือ
สัดส�วน) 

ตัวบ7งช้ีที่ 1.1 6 ข�อ   8 ข�อ √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีที่ 2.1 4 ข�อ   5 ข�อ √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีที่ 2.2 10% 42 290.5 14.46% √ 2.41  

ตัวบ7งช้ีท่ี 2.3 28% 66 290.5 22.72% x 1.89  

ตัวบ7งช้ีที่ 2.4 6 ข�อ   5 ข�อ x 4.00  

ตัวบ7งช้ีที่ 2.5 6 ข�อ   6 ข�อ √ 4.00  

ตัวบ7งช้ีที่ 2.6 5 ข�อ   5 ข�อ √ 3.00  

ตัวบ7งช้ีที่ 2.7 4 ข�อ   5 ข�อ √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีที่ 2.8 4 ข�อ   5 ข�อ √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีท่ี สมศ. ๑ 72% 557 825 67.52% x 3.38  

ตัวบ7งช้ีที่ สมศ. ๒ 3.51 คะแนน   4.07 คะแนน √ 4.07  

ตัวบ7งช้ีที่ สมศ. ๓ 25% 17.75 54 32.87% √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีที่ สมศ. ๔        

ตัวบ7งช้ีที่ สมศ. ๑๔ 3 คะแนน 767 290.5 2.64 x 2.20  

ตัวบ7งช้ีที่ 3.1 6 ข�อ   7 ข�อ √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีที่ 3.2 5 ข�อ   6 ข�อ √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีที่ 4.1 6 ข�อ   8 ข�อ √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีที่ 4.2 4 ข�อ   5 ข�อ √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีที่ 4.3 3 คะแนน   3.20 คะแนน √ 3.20  

ตัวบ7งช้ีที่ สมศ. ๕ 3 คะแนน   2.23 คะแนน x 2.23  

ตัวบ7งช้ีที่ สมศ. ๖ 5% 40 290.5 13.77% √ 3.44  

ตัวบ7งช้ีที่ สมศ. ๗ 5% 9 290.5 3.10% x 1.55  

ตัวบ7งช้ีที่ 5.1 4 ข�อ   5 ข�อ √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีที่ 5.2 4 ข�อ   5 ข�อ √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีที่ สมศ. ๘ 3.51 คะแนน 66 83 79.52% √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีที่ สมศ. ๙ 4 ข�อ   5 ข�อ √ 5.00  
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ตัวบ�งชี้คุณภาพ เปHาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปHาหมาย 

(√ = บรรลุ , 
x = ไม�
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ3 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช�น เหตุผล

ของการ
ประเมิน 

ท่ีต�างจากท่ี
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ3 
(%หรือ
สัดส�วน) 

ตัวบ7งช้ีที่ 6.1 4 ข�อ   5 ข�อ √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีที่ สมศ. ๑๐ 4 ข�อ   5 ข�อ √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีที่ สมศ. ๑๑ 4 ข�อ   5 ข�อ √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีที่ 7.1 6 ข�อ   7 ข�อ √ 4.00 ตัดข�อ 7 

ตัวบ7งช้ีที่ 7.2 4 ข�อ   5 ข�อ √ 4.00 ตัดข�อ 4 

ตัวบ7งช้ีที่ 7.3 4 ข�อ   5 ข�อ √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีที่ 7.4 4 ข�อ   6 ข�อ √ 3.00 ตัดข�อ 5, 6 

ตัวบ7งช้ีที่ สมศ. ๑๒ 3.51 คะแนน   4.30 คะแนน √ 4.30  

ตัวบ7งช้ีที่ สมศ. ๑๓ 3.51 คะแนน   3.88 คะแนน √ 3.88  

ตัวบ7งช้ีที่ 8.1 6 ข�อ   7 ข�อ √ 5.00  

ตัวบ7งช้ีที่ 9.1 8 ข�อ   8 ข�อ √ 4.00 ตัดข�อ 5 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ�งชีข้องทุกองค3ประกอบ  4.13  

 
 
องค3ประกอบตามอัตลักษณ3 องค3ประกอบสํานกังาน ก.พ.ร.  

ตัวบ�งชี้คุณภาพ เปHาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปHาหมาย 

(√ = บรรลุ , 
x = ไม�
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ3 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช�น เหตุผล

ของการ
ประเมิน 

ท่ีต�างจากท่ี
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 

  

ตัวบ7งช้ีที่ สมศ. ๑๕ 3.51 คะแนน   4.28 คะแนน √ 4.28  

ตัวบ7งช้ี สมศ. ๑๖.๑ 4 ข�อ   5 ข�อ √ 5.00  

ตัวบ7งช้ี สมศ. ๑๖.๒ 3.51 คะแนน 2863 728 3.93 คะแนน √ 3.93  

ก.พ.ร. 4.1.3 70% 6985 7284 95.895 √ 4.00  
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ตาราง ป.2 องค3ประกอบคุณภาพ 9 ด�านและตัวบ�งช้ีท่ีใช�ประเมินคุณภาพตามองค3ประกอบ (สกอ.+สมศ.) 

องค3ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร7งด7วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช� 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค+ประกอบท่ี 1  5.00  5.00 ดีมาก 

องค+ประกอบท่ี 2 2.77 4.25 3.93 3.75 ดี 

องค+ประกอบท่ี 3  5.00  5.00 ดีมาก 

องค+ประกอบท่ี 4 3.20 5.00 2.41 3.40 พอใช� 

องค+ประกอบท่ี 5  5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค+ประกอบท่ี 6  5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค+ประกอบท่ี 7  4.00 4.09 4.03 ดี 

องค+ประกอบท่ี 8  5.00  5.00 ดีมาก 

องค+ประกอบท่ี 9  4.00  4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ 
ของทุกองค3ประกอบ 

2.88 4.56 3.95 4.13 ดี 

ผลการประเมิน พอใช� ดีมาก ดี  
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ตาราง  ป.3 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ�งช้ีท่ีใช�ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน (สกอ.+สมศ.) 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร7งด7วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช� 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1   4.36 4.36 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ก  4.29 4.09 4.24 ดี 

มาตรฐานท่ี 2 ข 2.88 4.78 4.44 4.26 ดี 

มาตรฐานท่ี 3  4.50 2.41 3.24 พอใช� 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

2.88 4.56 3.95 4.13 ดี 

ผลการประเมิน พอใช� ดีมาก ดี  

 
 
ตาราง ป.4 มุมมองด�านบริหารจัดการท่ีสําคัญและตัวบ�งช้ีตามมุมมองด�านการบริหารจัดการ (สกอ.+สมศ.) 

มุมมองด�านการบริหาร
จัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร7งด7วน 
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
ส7วนได�ส7วนเสีย 

 4.67 4.58 4.62 ดีมาก 

2.ด�านกระบวนการภายใน 4.00 4.44 4.55 4.44 ดี 

3.ด�านการเงิน 3.20 5.00  4.10 ดี 

4.ด�านบุคลากรการเรียนรู�
และนวัตกรรม 

2.15 4.50 2.36 2.84 พอใช� 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

2.88 4.56 3.95 4.13 ดี 

ผลการประเมิน พอใช� ดีมาก ดี  
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ตาราง ป.5 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ�งช้ีท่ีใช�ประเมินคุณภาพมาตรฐาน (สกอ.+สมศ.) 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร7งด7วน 
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 4.00   4.00 ดี 

(2) ด�านวิชาการ 2.15 4.00 2.20 3.08 พอใช� 

(3) ด�านการเงิน  5.00  5.00 ดีมาก 

(4) ด�านการบริหารจัดการ  4.17 4.09 4.15 ดี 

2. มาตรฐานด�านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

     

(1) ด�านการผลติบัณฑิต  5.00 4.36 4.64 ดีมาก 

(2) ด�านการวิจยั 3.20 5.00 2.41 3.40 พอใช� 

(3) ด�านการให�บริการทาง
วิชาการแก7สังคม 

 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

(4) ด�านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

2.88 4.56 3.95 4.13 ดี 

ผลการประเมิน พอใช� ดีมาก ดี  
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค3ประกอบคุณภาพ 
 
องค3ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค3 และแผนการดําเนินการ 

จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ�อน / แนวทางแก�ไข 

ตัวบ�งช้ีท่ี 1.1 
แนวทางเสริม 
1. ควรมีการวิเคราะห+ความสอดคล�องของพันธกิจของมหาวิทยาลัยท้ัง 4 พันธกิจ ด�านการเรียนการสอน ด�านการ
วิจัย ด�านการบริการทางวิชาการ ด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให�หน7วยงานต7างๆ จัดทําแผนปฏิบัติการให�
ครอบคลุมกับพันธกิจดังกล7าว 

 
องค3ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ�อน / แนวทางแก�ไข 

ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร การนําเสนอหลักฐานในเกณฑ+การประเมินข�อ 3 ทุก
หลักสูตรมีการดําเนินงานให�เปAนไปตามเกณฑ+มาตรฐาน ข�อมูลควรนําเสนอ ดังนี้ 
   1) จํานวนหลักสูตรท่ีเปjดสอนท้ังหมด 
   2) จํานวนหลักสูตรท่ีจําแนกเปAน ป.ตรี โท เอก 
   3) จํานวนหลักสูตรท่ีได�รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ี สกอ. รับทราบ 
   4) จํานวนหลักสูตรท่ียังไม7ได�รับทราบจาก สกอ. 
   5) จํานวนหลักสูตรท่ีต�องได�รับการรับรองจากองค+กรหรือสภาวิชาชีพ 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2 
2.2 อาจารย+ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ควรมีข�อมูลของอาจารย+ ท่ีจะนํามาใช�ในการคํานวณ 
- จํานวนอาจารย+ท้ังหมด จําแนกออกเปAนปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต7อ ระดับการศึกษาป.ตรี โท เอก โดยเปAน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.3 
2.3 อาจารย+ประจําท่ีดํารงตําแหน7งทางวิชาการควรมีข�อมูลของอาจารย+ ท่ีนํามาใช�ในการคํานวณ 
- จํานวนอาจารย+ท้ังหมด จําแนกเปAนท่ีปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต7อ ตําแหน7งทางวิชาการ อ. / ผศ. / รศ. / ศ. 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.4 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย+และบุคลากรสายสนับสนุน 
1) SAR ไม7ถูกต�อง  
2) จะต�องทําในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เปAนระบบการพัฒนาคณาจารย+และบุคลากรสายสนับสนุน 
3) แผนการบริหารและการพัฒนา ต�องชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาด�านวิชาการ เทคนิคการสอน และการวัดผล 
ซ่ึงจะต�องสอดรับกับแผนยุทธศาสตร+หรือแผน 4 ป% ของมหาวิทยาลัย 
4) ควรมีการระบุติดตามการนําความรู�ไปใช�ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการทํางานจากการไปพัฒนา 
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จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ�อน / แนวทางแก�ไข 

ตัวบ�งช้ีท่ี 2.5 
2.5 ห�องสมุด อุปกรณ+การศึกษาและสภาพแวดล�อมการเรียนรู�มีการดําเนินการถึงข�อ 6 ซ่ึงสามารถพัฒนาได�ถึงข�อ 
7 การนําผลการประเมินมาให� 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.6 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ข�อ 2 หลักฐาน มคอ.3 ควรต�องมีทุกรายวิชา 
ข�อ 7 ไม7มีการดําเนินการในข�อ 6/7 จึงไม7ได�คะแนน 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.7 
1. ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตการเขียนการเชื่อมโยง การนําผลจาก 
การสํารวจคุณลักษณะมาใช�ในการปรับปรุงหลักสูตรไม7ชัดเจน ขาดหลักฐานการเชื่อมต7อ แต7มีข�อมูลเชิงประจักษ+ 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.8 
จุดอ�อน 
1. ผู�บริหารยังไม7เห็นความสําคัญของการสนับสนุนให�นักศึกษาเข�าสู7ความเปAนเลิศในระดับชาติ 
ข�อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปAนนโยบายหรือกลยุทธ+ของมหาวิทยาลัย ให�มีการประกวดในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปประกวดในระดับจังหวัดและระดับชาติต7อไป 
 

องค3ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ�อน / แนวทางแก�ไข 

ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1 
ข�อเสนอแนะ 
1. ควรใช�หลักฐานจากหน7วยงานสนับสนุนหลัก เช7น สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการ-
การศึกษา เปAนต�น หรือหน7วยงานท่ีให�บริการนักศึกษาจํานวนมากจะตอบภาพกว�างของท้ังมหาวิทยาลัยได�ดีกว7า
การใช�รายงานของแต7ละคณะ (ข�อ 7 ใน 3.1) 
2. หลักฐานท่ีนํามาตอบในข�อ 7 ขององค+ 3.1 ควรนําเสนอหลักฐานการนําผลการประเมินจากนักศึกษามาปรับปรุง
แล�วมีหลักฐานเชิงประจักษ+จะใช�ได�  
3. ควรนําระบบบริการส7ง SMS เกรดให�นักศึกษาหรือข�อมูลเชิงประจักษ+อ่ืนๆ ของ ICT มาเสนอรวมด�วย 
ตัวบ�งช้ีท่ี 3.2 
ข�อเสนอแนะ 
1. แผนความชัดเจนท่ีให�บริการนักศึกษาต�องมีให�ครบ 5 ด�าน โดยแต7ละคณะหรือแต7ละหน7วยงานควรมีโครงการ
หลักประจําแต7ละด�านอย7างน�อย 1 โครงการ (ไม7ควรใช�นํา 1 โครงการมาตอบท้ัง 5 ด�าน) 
2. ใช�การวางแผนให�นักศึกษามีส7วนร7วมมากๆโดยใช�ระบบกลไก ของสโมสรนักศึกษา 
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องค3ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ�อน / แนวทางแก�ไข 

ตัวบ�งช้ีท่ี 4.1 
4.1 ควรจัดทําแผนกลยุทธ+ของมหาวิทยาลัย ท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดตัวบ7งชี้
ความสําเร็จและค7าเปfาหมายของตัวบ7งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานของกลยุทธ+ให�ชัดเจน และนําแผน
กลยุทธ+มาทําแผนปฏิบัติงานประจําป% 
4.1 ข�อ 1 การเขียนโครงการบริการวิชาการ ควรระบุ 
     1) นักศึกษาท่ีจะมาร7วมให�บริการวิชาการ (ไม7ใช7มาช7วยรับการลงทะเบียน, จัดโตqะ, จัดอาหารว7าง) 
     2) รายวิชาท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีให�บริการ 
     3) ระบุลงไปใน มคอ.3 และรายงานการให�บริการลงใน มคอ.5 ด�วย และเม่ือรายงานผลโครงการ ต�องมีการ
รายงานด�วยว7าบรรลุวัตถุประสงค+และบรรลุเปfาหมายท่ีกําหนดหรือไม7 
4.1 ข�อ 6 การประเมินงานวิจัยป% 2555 พบว7า ไม7มีโครงการใดเสร็จสิ้นเลย ควรหาสาเหตุและแนวทางแก�ไข 
ตัวบ�งช้ีท่ี 4.3 
4.3 ควรส7งเสริมให�อาจารย+มีโอกาสได�รับทุนสนับสนุนการวิจัยทุกคน 
     - ส7งเสริมการทํางานเปAนทีม เพ่ือให�สามารถทํางานได�เสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
     - คณะท่ีมีการวิจัยน�อยต�องหาแนวทางแก�ไขโดยด7วน 
     - หลักฐานควรเปAนสัญญารับทุนวิจัย เพ่ือทราบสัดส7วนในการแบ7งงบประมาณตามสัดส7วนการทํางาน         
ถ�าโครงการวิจัยนั้นมีการบูรณาการกันหลายสาขาวิชา 
ตัวบ�งช้ีท่ี ๕ 
1. ต�องสร�างความเข�มแข็งทางวิชาการ/สร�างผลงานท่ีมีคุณภาพสูงให�เปAนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ 
2. ส7งเสริม/สนับสนุนการเขียนผลงานท่ีดี เพ่ือให�สามารถตีพิมพ+ในวารสารวิชาการท่ีมีค7าน้ําหนักสูงได� 
3. ข�อสังเกตจากคณะท่ีได�รับงบประมาณสนับสนุนท่ีมีคะแนนประเมินสูง 5 คะแนน แต7มีคะแนนการเผยแพร7 ไม7
มากนัก ยกเว�นคณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
ตัวบ�งช้ีท่ี ๖ 
งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค+ท่ีนําไปใช�ประโยชน+ มี 4 แนวทาง คือ 

1. การใช�ประโยชน+เชิงสาธารณะ 
2. การใช�ประโยชน+เชิงนโยบาย 
3. การใช�ประโยชน+เชิงพาณิชย+ 
4. การใช�ประโยชน+ทางอ�อมของงานสร�างสรรค+ 

งานวิจัย 1 เรื่อง ให�นับการใช�ประโยชน+ได�เพียงครั้งเดียว ยกเว�นมีการใช�ประโยชน+ท่ีแตกต7างกัน (มิติต7างกัน) 
แนวทางเสริม 
1. ในการขอทุนสนับสนุนการวิจัย ถ�าไม7มีกลุ7มเปfาหมายในการนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน+ได�จริงไม7ควรสนับสนุน
ทุนวิจัยในเรื่องนั้น 
2. ควรมีหน7วยงานในการดําเนินการเผยแพร7ร7วมกับนักวิจัย 
ข�อสังเกต 

1. คณะท่ีได�งบวิจัยมาก มีผลงานนําไปใช�ประโยชน+น�อย ต�องหาทางในการดําเนินการเผยแพร7 
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จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ�อน / แนวทางแก�ไข 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๗ 
แนวทางเสริม 
1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ 
2. สร�างแรงจูงใจในการผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

 
องค3ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก�สังคม 

จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ�อน / แนวทางแก�ไข 

ตัวบ�งช้ีท่ี 5.1 
5.1 ข�อ 3 ในการเขียนผลการดําเนินงาน ควรมีการแยกโครงการการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก7สังคมกับ
การวิจัยเปAน 2 ประเด็นให�ชัดเจน คือ 
     1) การนําผลการวิจัยไปบริการวิชาการ 
     2) การนําความรู� ประสบการณ+จากการบริการวิชาการมาต7อยอดสู7การทําวิจัย 
5.1 ข�อ 5 การนําผลการประเมินไปปรับปรุง ควรมีการนําเข�าท่ีประชุม เพ่ือข�อเสนอแนะจากการสรุปประเมิน
โครงการมาพิจารณาเพ่ือนําไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ 
ตัวบ�งช้ีท่ี 5.2 
5.2 ข�อ 3 ควรมีการประเมินผลการกระทบการให�บริการทางวิชาการต7อสังคม 3 ฝtาย คือ 
     1) อาจารย+ผู�ให�บริการ 
     2) นักศึกษาผู�ร7วมให�บริการ 
     3) ผู�รับบริการ 
5.2 ข�อ 4 การพัฒนาระบบและกลไกการให�บริการแบบประเมิน ควรสอบถามความพึงพอใจ เก่ียวกับ 
     1) รูปแบบการให�บริการ 
     2) ขอบเขตการให�บริการ 
     3) ค7าใช�จ7าย 
     4) ระยะเวลาในการให�บริการ 
     5) คุณภาพการให�บริการ 
          - วิทยากร 
          - เอกสาร 
          - ผู�ช7วยวิทยากร 
5.2 ข�อ 4 นําผลข�อ 5.2 ข�อ 3 มาพัฒนาระบบและกลไกการบริการ เก่ียวกับ 
     1) รูปแบบการให�บริการ 
     2) ขอบเขตการให�บริการ 
     3) ค7าใช�จ7าย 
     4) ระยะเวลาในการให�บริการ 
     5) คุณภาพการให�บริการ 
     6) สัญญาการให�บริการ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี ๘ 
ข�อสังเกต 
1. มีโครงการบางโครงการท่ีได�รับงบฯ อนุมัติให�ดําเนินงาน แต7ไม7ผ7านสภาอนุมัติโครงการควรดําเนินการให�สภาฯ 
รับทราบและอนุมัติโครงการนั้นจะได�นํามาเปAนตัวเพ่ิมจํานวนกิจกรรมท่ีบริการวิชาการและผู�ปฏิบัติงานจะได�มีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ตัวบ�งช้ีท่ี ๙ 
1. การเขียนโครงการควรระบุป%ท่ีเริ่มดําเนินกิจกรรม เพ่ือจะใช�ในการประเมินระยะเวลาความต7อเนื่องในการ     
ทํากิจกรรม เนื่องจากในการประเมินถ�าใช�คําว7า “ต7อเนื่อง” จะหมายถึงดําเนินกิจกรรมมาเพียง 2 ป%ติดต7อกัน แต7
ถ�าดําเนินการต7อเนื่อง 5 ป% จะสามารถเพ่ิมระดับเกณฑ+ประเมินได�ถึงข�อ 4 (4 คะแนน) 
ข�อเสนอแนะแนวทางเสริม 
1. ให�กําหนดพ้ืนท่ีในการให�บริการในพ้ืนท่ีเดิม 

 
องค3ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม 

จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ�อน / แนวทางแก�ไข 

ตัวบ�งช้ีท่ี 6.1 
จุดแข็ง 
1. จังหวัดจันทบุรีมีจุดแข็งหลายด�าน เช7น การทอเสื่อ การทําอิฐ สบก. กระเบ้ืองว7าว วังสวนบ�านแก�ว เปAนต�น 
ข�อเสนอแนะ 
1. พัฒนาจุดแข็งต7างๆ เช7น วังสวนบ�านแก�วให�เปAนแหล7งท7องเท่ียวโดยประสานงานไปยังจังหวัด เพ่ือขอสนับสนุน
ป̀จจัยต7างๆ 
2. พัฒนาระบบการให�ข�อมูลแก7นักท7องเท่ียว เช7น มัคคุเทศก+ เปAนระบบการให�ข�อมูลแบบอิเล็กทรอนิคส+ (ใช�หูฟ̀ง) 
เปAนภาษาต7างๆ ท้ังอังกฤษ จีน รัสเซีย เปAนต�น 
3. ทําแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของนักท7องเท่ียว เพ่ือเปAนหลักฐานการยอมรับ 
4. มหาวิทยาลัยควรทําแผนการพัฒนาให�เกิดอัตลักษณ+กับบัณฑิตให�ชัดเจน เน�นการมีส7วนร7วมของผู�มีส7วน
เก่ียวข�องให�เปAนรูปธรรม 
ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๐ 
ข�อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรมีระบบหรือแผน เพ่ือยกย7องหรือเชิดชู บุคลากร (อาจารย+,นักศึกษา,เจ�าหน�าท่ี) ท่ีได�รับรางวัล
ระดับชาติ เช7น ทําหนังสือเวียนแจ�งภายในมหาวิทยาลัย ให�เกียรติบัตร เปAนต�น 
2. Act ใน PDCA ของป% 2555 ควรนําไปปรับใช�ในป%การศึกษา 2556 และนําหลักฐานเชิงประจักษ+มาแสดง 
ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๑ 
ข�อเสนอแนะ 
1. ปรับแบบสอบถามให�แต7ละคําถามมีความกระชับชัดเจน 1 คําถาม ควรมีประเด็นสําคัญเพียงประเด็นเดียว 
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องค3ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ�อน / แนวทางแก�ไข 

ตัวบ�งช้ีท่ี 7.1 
แนวทางเสริม 
1. ควรจะมีการวิเคราะห+การปฏิบัติหน�าท่ีของสภามหาวิทยาลัย ตามบทบาทหน�าท่ีท่ีระบุใน พรบ. โดยสังเคราะห+
จากวาระการประชุมสภา 
2. หน7วยงานควรนําผลการประเมินการบริหารงานไปปรับปรุงการบริหารงานให�เปAนรูปธรรม 
ตัวบ�งช้ีท่ี 7.2 
ข�อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดการความรู� (KM) ระดับมหาวิทยาลัย โดยกําหนดผู�รับชอบให�ชัดเจนให�ครอบคลุมท้ัง 2 ประเด็น 
คือ การผลิตบัณฑิตและด�านการวิจัย โดยมีผู�รับผิดชอบท่ีชัดเจนในระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบ�งช้ีท่ี 7.3 
แนวทางเสริม 
1. ควรจัดทําระบบฐานข�อมูลให�เปAนระบบสารสนเทศท่ีผู�บริหารสามารถใช�ในการตัดสินใจได�อย7างรวดเร็ว 
ตัวบ�งช้ีท่ี 7.4 
ข�อเสนอแนะ 
1. แสดงตารางวิเคราะห+ระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในแต7ละเรื่อง เพ่ือนําความเสี่ยงในท่ีมีค7าความเสี่ยงสูงมา
จัดทําแผน 
2. จัดหมวดหมู7ของความเสี่ยง 
3. ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงยังไม7ผ7านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 
องค3ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ�อน / แนวทางแก�ไข 

ตัวบ�งช้ีท่ี 8.1 
ข�อเสนอแนะ 
1. จัดทําแผนหารายได�ให�มีความชัดเจน 
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องค3ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ�อน / แนวทางแก�ไข 

ตัวบ�งช้ีท่ี 9.1 
ข�อเสนอแนะ 
1. เพ่ิมนโยบายด�านการประกันคุณภาพ 
2. ระบบสารสนเทศไม7สามารถชี้ให�เห็นในภาพรวม ด�านการประกันคุณภาพ ท้ัง 9 องค+ประกอบ 
3. ในการเขียนการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในข�อ 7 ให�นํากิจกรรมของผู�มีส7วนได�ส7วนเสียในด�านการ
ประกันคุณภาพมาเขียนรายงาน 

 
องค3ประกอบท่ี 97 องค3ประกอบตามอตัลักษณ3 

จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ�อน / แนวทางแก�ไข 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๖.๑ 
ข�อเสนอแนะ 
1. นําคําอัตลักษณ+หรือเอกลักษณ+สอดแทรกหรือประกอบในเพลงของมหาวิทยาลัย เพลงคณะ เพลงเชียร+กีฬา 
รวมท้ังกิจกรรมต7างๆ ในมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนกลยุทธ+และระบบกลไกในการกํากับติดตามให�นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ+
ท่ีต�องการ 
ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๖.๒ 
ข�อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายผลักดันกระบวนการเรียนรู�แบบ Active learning หรือ Project base -
learning เปAนต�น เพ่ือให�บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ+ของมหาวิทยาลัย 

 
องค3ประกอบท่ี 98 องค3ประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. 

จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ�อน / แนวทางแก�ไข 

ตัวบ�งช้ีท่ี 4.1.3 
ข�อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสอบวัดความรู�ภาษาอังกฤษ ก7อนท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 
2. สนับสนุนให�มีโปรแกรมการเรียนรู�ภาษาอังกฤษด�วยตนเอง และควรมีจํานวนท่ีเพียงพอต7อนักศึกษา 
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ส�วนที่ 4 
ภาคผนวก 

4.1 ข�อมูลจากการสัมภาษณ3 
 
สภามหาวิทยาลัย 
ความภาคภูมิใจ 
   1. เปAนมหาวิทยาลัยอันเคยเปAนท่ีประทับของสมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 
จุดควรพัฒนา 
   1. ขาดความต7อเนื่องในการบริหารงานภายใน 
   2. อยากให�ทุกหน7วยงาน เช7น สภามหาวิทยาลัย ฝtายบรหิาร ฝtายคณาจารย+ มีความเข�าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
   3. คณาจารย+ควรพัฒนาความรู�ควบคู7กับจริยธรรม 
 
อธิการบดีและรองอธิการบดี 
ความภาคภูมิใจ 
   1. เปAนมหาวิทยาลัยอันเคยเปAนท่ีประทับของสมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 
จุดควรพัฒนา 
   1. ขาดความต7อเนื่องในเรื่องการบริหารงาน 
   2. มหาวิทยาลัยควรสร�างระบบทางวิชาการ เพ่ือช7วยสนับสนุนงานให�กับคณาจารย+ 
   3. มุ7งเน�นการพัฒนาท�องถ่ิน 
   4. สร�างความรักในสถาบันและท�องถ่ิน ให�กับนักศึกษา 
 
คณาจารย3 
จุดขาย 
   1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีโอกาสสูง ในภาคตะวันออกเช7น ไม7มีคู7แข7ง 

จุดควรพัฒนา 
   1. จัดสวัสดิการให�กับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (ท้ังสายสนับสนุนและสายวิชาการ) 
   2. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ควรสร�างความเชื่อม่ันให�กับคนในท�องถ่ินภาคตะวันออก 
   3. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ควรสร�างแรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการ 
   4. ควรพัฒนาระบบการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
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พนักงานสายสนับสนุน 
ความภาคภูมิใจ 
   1. เปAนมหาวิทยาลัยอันเคยเปAนท่ีประทับของสมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 
   2. บรรยากาศดี 

ควรพัฒนา 
   1. อยากให�หลักสูตรการเรียนการสอนตรงกับความต�องการของท�องถ่ิน เช7น ด�านเกษตร ด�านอัญมณี 
   2. มีการเปลี่ยนแปลงผู�บริหาร จึงทําให�ขาดการต7อเนื่องในการทํางาน 
   3. สถานท่ีจัดกิจกรรมให�นักศึกษามีไม7เพียงพอ 
   4. ท่ีจอดรถภายในมหาวิทยาลัยไม7เพียงพอ 
 
นักศึกษาป̂จจุบัน ศิษย3เก�า ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
จุดแข็ง/จุดเด7น 
   1. นักศึกษา - ศิษย+เก7า และผู�มีส7วนได�ส7วนเสีย รักมหาวิทยาลัยและพร�อมท่ีจะให�ความร7วมมือกับสถาบัน 
   2. กิจกรรมการลงชุมชน --> การใช�บริการทางวิชาการ เปAนการส7งเสริมชื่อเสียงของสถาบันได�เปAนอย7างดี ควร
ส7งเสริมอย7างต7อเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
   1. นักศึกษาป̀จจุบัน 
      - ควรเพ่ิมสถานท่ีในการจัดทํากิจกรรม และสถานท่ีในการออกกําลังกาย 
      - ควรจัดระบบรถรับ - ส7ง ให�เพียงพอและเปAนระบบ เช7น เพ่ิมจํานวนรถ ปรับขนาดของรถให�มีขนาดเล็กลง 
กําหนดเส�นทาง จุดรับ - ส7ง 
   2. ศิษย+เก7า 
      - ควรจัดต้ังหน7วยงานและเจ�าหน�าท่ี ท่ีประสานกับศิษย+เก7าให�ชัดเจน 
      - มีบริการวิชาการแก7ศิษย+เก7า เพ่ือส7งเสริมให�ศิษย+เก7ามีความรู�ท่ีทันสมัย 
   3. ส7งเสริมการท7องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให�ยั่งยืน โดยใช�กลยุทธ+การดึงนักท7องเท่ียวจากเขาคิชกูฏ 
   4. เรื่องความปลอดภัยของทรัพย+สิน ควรมีกล�องวงจรปjด แลกบัตรเข�าออก 
   5. ควรมีรายการวิทยุ รายการทีวีภายใน จัดรายการไปตามจุดต7างๆ ท่ีนักศึกษาอยู7 
   6. มีการจัดระบบจราจร เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางในมหาวิทยาลัย 
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4.2 ผลการประเมินระดับคณะ สํานัก สถาบัน ประจําป6การศึกษา 2555 

หน�วยงาน 
คะแนน 

(สกอ. + สมศ.) 
ผลการประเมิน 

1. คณะครุศาสตร+ 4.52 ระดับดีมาก 
2. คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 4.26 ระดับดี 
3. คณะวิทยาการจัดการ 3.71 ระดับดี 
4. คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี 4.03 ระดับดี 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.54 ระดับดี 
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร+ 4.00 ระดับดี 
7. คณะนิติศาสตร+ 2.34 ต�องปรับปรุง 
8. คณะนิเทศศาสตร+ 2.64 ระดับพอใช� 
9. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร+และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.36 ระดับพอใช� 
10. คณะอัญมณีศาสตร+และประยุกต+ศิลป� 3.73 ระดับดี 
11. บัณฑิตวิทยาลัย 4.00 ระดับดี 
12. สํานักงานอธิการบดี 4.55 ระดับดีมาก 
13. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.70 ระดับดีมาก 
14. สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 4.89 ระดับดีมาก 
15. สถาบันวิจัยและพัฒนา 5.00 ระดับดีมาก 
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4.3 ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

  
 

  
 

  
 

  
 
 



 


