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ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองดานนโยบายและแผน 

ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (กบม.) 

ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 



แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562   

หน้า 1 จาก 1 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 ให้มีกระบวนการด าเนินงานที่ดีขึ้น และมีตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ ร้อยละ
ของตัวชี้วัดในแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่บรรลุผล จากตัวชี้วัดในแผนทั้งหมด 
โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 คือ ต้องบรรลุเป้าหมาย 16 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 
พร้อมทั้ง มีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งสิ้น 16 โครงการ 
ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จ านวน 3 โครงการ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ทุกคณะ 
ส านักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองพัฒนานักศึกษา  
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 2 โครงการ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จ านวน 2 โครงการ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
คือ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 4 โครงการ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ทุกหลักสูตร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองนโยบายและแผน กองคลัง กองบริหารงานบุคคล และส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 รวมถึง โครงการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ านวน 4 
โครงการ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองบริหารงานบุคคล และส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 โดยแผนปรับปรุงคุณภาพฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 แผนปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 และส่วนที่ 3 การก ากับติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งมี
ปฏิทินการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบขอบข่ายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 



ค าน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 

ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสถาบัน มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน อันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการท างานด้านต่างๆ ที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงกระบวนการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) จึงน าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผน

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ขึ้น ประกอบด้วยส่วนที่ 1 

บทน า ส่วนที่ 2 แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 และส่วนที่ 3 การก ากับติดตาม 

และประเมินผล โดยแผนฉบับนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงการ

ด าเนินงานในช่วงปีการศึกษา 2562 ทีม่ีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือให้

สามารถติดตามตรวจสอบ และประเมินผลได ้

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้หน่วยงาน

น าไปปฏิบัติ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



สารบัญ 

หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร           

ส่วนที่ 1 บทน า 

 1.1 หลักการและเหตุผล         1 
 1.2 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)   3 
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2.2 ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 7 
2.3 ค าอธิบาย และวิธีค านวณตัวชี้วัด       7 
2.4 การวัดความส าเร็จของแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 8 
2.5 รายละเอียดแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562   9 
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       9 
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย        12 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
การพัฒนาสังคม สนองความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับความต้องการก าลังคนในการพัฒนา
ประเทศ จากภารกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงตระหนัก และพยายามที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษาให้มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

มหาวิทยาลัยจึงน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ร่วมกับข้อเสนอแนะ
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาผลประเมินดังกล่าว มาประกอบการจัดท าแผนปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาผลด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย อันจะน าไปสู่ภาพความส าเร็จของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในสังคม 
 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ดังนี้  มาตรา 47  
ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาต้องเตรียมเอกสารหลักฐานแสดง
ต่างๆ ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา จาก พ.ร.บ. ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงต้องมี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดขึ้น  และน าผลประเมินฯ มาปรับปรุงการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เกิดวงจรพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน 
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 
2562 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประธาน 
   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา  ลิบลับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  โสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ 



 แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 

2 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงฤทธิ์  วิบูลกิจธนากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ 
6. นายนัตพงษ์  อนงค์เวช มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   เลขานุการ 
7. นางสาวณิฐินันท์  ทองอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นายขนก  ฤกษ์ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
โดยก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน ซึ่งปีการศึกษา 2561 การบริหารหลักสูตรดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
อย่างชัดเจน ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐาน มีผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวม
ทุกหลักสูตรจาก 3.62 เป็น 3.70 

ซึ่งทุกหลักสูตรที่ได้คะแนนเกิน 3.01 ซึ่งถือว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 38.44 เป็นร้อยละ 41.78 และ
สัดส่วนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 25.71 เป็นร้อยละ 29.65 

ผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2561 มีคะแนน 4.62 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนสูง
กว่าปีการศึกษา 2560 ที่คะแนนเท่ากับ 4.58 และมีคะแนนสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนย้อนหลัง 7 ปี
ทีผ่่านมา 

 
กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่าง

ปีการศึกษา 2553 – 2561 
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1.2 กระบวนการจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 
2562  

กระบวนการจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 
2562 ด าเนินการโดยคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีหน้าที่รับการประเมินคุณภาพฯ พร้อมน าผลประเมิน 
และข้อสังเกตจากคณะกรรมการประเมินฯ มาจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 และได้มกีารประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพฯ ตามพันธกิจในแต่ละหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 พร้อมส่งให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษาสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้เกิดความ
สมบูรณ์ และเสนอมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ซึ่งแผนปรับปรุงคุณภาพฯ ฉบับนี้ได้น าผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ร่วมกับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณา 
ผลประเมินดังกล่าว พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  เพ่ือให้
กระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพผลการจัดการศึกษาตามภารกิจ
มหาวิทยาลัย ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ตามแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพกระบวนการจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 

(ร่าง) แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม  

น าเสนอที่ประชมุคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน พิจารณา 
ในคราวประชมุคร้ังท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 

น าเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) พิจารณา 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

เผยแพร่แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม  

การประชมุเชงิจัดท าแผนปรบัปรุงคณุภาพฯ 
ตามพันธกิจในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2562 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

น าเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบ 
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1.3 ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม  

การจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นี้ มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ  
กลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

มจษ. 
เป้าประสงค ์

มจษ. 
ตัวชี้วัด 

แผนกลยุทธ์ มจษ. 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
มจษ. 

วัตถุประสงค ์
ของแผน 

ก า ร พั ฒ น า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
ระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลั ยมี การ
บริหารงานเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานการศึกษาที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
พัฒนาประเทศ 

ตัว ช้ี วัดที่  5 .2 ผล
การประเมินคุณภาพ
แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

4.62 
คะแนน 

ก ล ยุ ท ธ์  5 . 2 
ส่งเสริมพัฒนาการ
ด าเนินงานที่ส่งผล
ต่ อ คุ ณ ภ า พ 
ม า ต ร ฐ า น ต า ม
เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึ กษา
ต า ม พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ ในปี
การศึกษา 2561 ให้
มี ก ร ะ บ ว น ก า ร
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
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1.4 ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และค่านิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

1.4.1 ปรัชญา  (Philosophy) 
  “ความรู้ดี  มีคุณธรรม  น าชุมชนพัฒนา” 

 
1.4.2 พันธกิจ  (Mission) 

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
2.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม 
3.  บริการทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
4.  ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
5.  พัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชด าริและนโยบายการพัฒนา

ประเทศ 
6.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 

1.4.3 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศ” 
 

1.4.4 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  (Uniqueness) 
  “ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 

 
1.4.5 อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 

 “บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีทักษะพหุภาษา” 
           

1.4.6 ค่านิยม (Shared Value) 
 อตฺตาน   ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา  :  “บัณฑิตย่อมฝึกตน” 
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ส่วนที่ 2 
แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
2.1 วัตถุประสงค์ของแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2562 ให้มี
กระบวนการด าเนินงานที่ดีขึ้น 
 

2.2 ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

ร้อยละของตัวชี้ วัดในแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่บรรลุผล จากตัวชี้วัดในแผน
ทั้งหมด 

80 
(บรรลุ 16 ตัวชี้วัด จาก 20 

ตัวชี้วัด) 

ร้อยละ 

  

2.3 ค าอธิบาย และวิธีค านวณตัวชี้วัด 
1) การก าหนดตัวชี้วัดในแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพ่ือวัดความส าเร็จใน

ภาพรวมของการด าเนินงานตามพันธกิจแต่ละด้าน ที่แสดงได้ว่าส าเร็จตามผลที่คาดว่าจะได้รับหรือไม่ 
 

2) สูตรการค านวณ จ านวนตัวชี้วัดที่บรรล ุ X    100 
            จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
 

 3) ช่วงระยะเวลาประเมิน ภายในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2563 
 

4) วิธีค านวณคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละของตัวช้ีวัดในแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่บรรลุผล จากตัวช้ีวัดในแผน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 80 <70 75 80 85 >90 
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2.4 การวัดความส าเร็จของแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน

ความส าเร็จของแผนภาพรวมไว้ ดังนี้ 
1.00 – 1.50  ผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
1.51 – 2.50  ผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ อยู่ในระดับ พอใช้ 
2.51 – 3.50  ผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ อยู่ในระดับ ดี 
3.51 – 4.50  ผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ อยู่ในระดับ ดีมาก 
4.51 – 5.00  ผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
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2.5 รายละเอียดแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

องค์ประกอบที่1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 4.23 ผลการประเมิน ระดับดี) 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคุณภาพดี จ านวน 37 หลักสูตร และระดับคุณภาพดีมาก จ านวน 5 หลักสูตร  
2. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในสถาบัน ด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้อาจารย์มีคุ ณวุฒิปริญญาเอกสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. มีการด าเนินงานในการให้บริการและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาตามสมรรถนะรายชั้นปี 
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาตามสมรรถนะรายชั้นปี 

โครงการทบทวนแนว
ทางการส่งเสริมการจัดท า
แผนสมรรถนะรายชัน้ป ี

     

 กิจกรรมที่ 1 อบรมทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ 
 

นักศึกษามีศักยภาพด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าอบรมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ มีผล
คะแนนเฉลีย่รวม การ
ทดสอบ Post – Test 
มากกว่า Pre – Test  

ร้อยละ 20 ต.ค. – ธ.ค. 62 
 

- ส านักงานหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 
- ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ทุกคณะ 

 กิจกรรมที่ 2 อบรมทักษะ
ด้านดิจิทัล 

นักศึกษามีศักยภาพด้าน
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าอบรมทักษะดา้น
ดิจิทัล มผีลคะแนนเฉลี่ย
รวม การทดสอบ Post – 
Test มากกว่า Pre – 
Test  
 

ร้อยละ 20 ก.ย. – พ.ย. 62 - ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ทุกคณะ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลยั เพื่อพัฒนา
กระบวนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น 

1. คืนสู่เหย้า 80 ปี 
2. ส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ดังนี้ 
 2.1 การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสมาคมศิษย์
เก่ามาเป็นท่ีปรึกษาให้กับ
องค์การนักศึกษา 
 2.2 จัดท าแนวทาง/
แผนงาน 
 2.3 ก ากับติดตาม 
 2.4 ประเมินผล 
 2.5 ผลที่ไดม้าปรับปรุง 
 2.6 การเก็บข้อมูล เพื่อ
รายงานผลใน SAR 

ศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลั ย ได้
พบปะ และมีเครือข่ายการ
ส ร้ า ง ง า น  ส ร้ า ง อ า ชี พ 
กิจกรรมท่ีสร้างชื่อเสียง หรือ
กิ จ ก ร ร มสร้ า ง คุณ ค่ า ใ ห้
มหาวิทยาลัย 

1 .  จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม ท่ีเกิดจากศิษย์
เก่า 
2 .  จ า นวน เ ครื อ ข่ า ย ท่ี
เกิดขึ้นจากกิจกรรมของ
ศิษย์เก่า 

1 โครงการ 
 
 

เครือข่าย 2 

ส.ค. 62 
– ก.ค. 63 

กองพัฒนานักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 4.77 ผลการประเมิน ระดับดีมาก) 
จุดเด่น 
1. มีระบบและกลไกด้านการวิจัยที่เข้มแข็ง  
2. มีกิจกรรมการให้ขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นอย่างเป็นรูปธรรม 
3. มีการสนับสนุนทุนด้านการวิจัย 
 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. กระบวนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการเผยแพร่งานวิจัย ควรมีความสอดคล้องกันเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่นักวิจัย 
2. ควรมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ในระดับคณะ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ก ร ะ บ ว น ก า ร จ ด สิ ท ธิ บั ต ร 
อนุสิทธิบัตร และการเผยแพร่
งานวิจัย ควรมีความสอดคล้องกัน
เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่นักวิจัย 

ประชุม/อบรม/ชี้แจง
แนวทางการให้ความรู้ 
ความเข้าใจวิธีการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ผู้วิจัยเข้าใจวิธีการ และข้อ
ห้าม หรือข้อยกเว้นในการ 
จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

ร้อยละความรูค้วาม
เข้าใจของอาจารย์ด้าน
วิธีการจดสิทธิบตัร อนุ
สิทธิบัตร และการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั ต่อ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 ส.ค. 62 
– ก.ค. 63 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ควรมีกระบวนการติดตามและ
ตรวจสอบผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ ในระดับคณะ 

พัฒนาระบบการติดตาม
และตรวจสอบผลงานวิจัย 
และผลงานสร้างสรรค์ของ
คณะ 
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 2 จัดท า
แนวทาง/แผนงาน 
กิจกรรมที่ 3 ก ากับติดตาม 
และประเมินผล 
กิจกรรมที่ 4 ผลที่ไดม้า
ปรับปรุง และการเก็บข้อมลู 
เพื่อรายงานผลใน SAR 

มหาวิทยาลยัมีขั้นตอน
และคณะท างานในการ
ตรวจสอบผลงานวิจยั 
ผลงานสร้างสรรค์ของ
คณะ 

ร้อยละของคณะที่มสี่วน
ร่วม และไดร้ับการก ากับ
ติดตาม และตรวจสอบ
ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ต่อจ านวน
คณะทั้งหมด 

ร้อยละ 100 ส.ค. 62 
– ก.ค. 63 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมิน ระดับดีมาก) 
จุดเด่น 
มีการก าหนดชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการท่ีชัดเจน และด าเนินงานจนเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
การให้บริการชุมชนเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่ ควรครอบคลุมทุกด้านที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมีการถอดบทเรียน/จัดท า
แนวปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่ให้กับชุมชนอ่ืนๆ ในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ชุ ม ช น
เป้าหมายแต่ละพ้ืนที่  ควร
ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก ด้ า น ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น และมี
การถอดบทเรียน/จัดท าแนว
ปฏิบัติ เ พ่ือเผยแพร่ให้กับ
ชุ ม ช น อ่ื น ๆ  ใ น พ้ื น ที่
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

1. พัฒนาฐานข้อมลูชุมชน
ท้องถิ่นในเขตจตุจักร/
ลาดพร้าว และจังหวัด
ชัยนาท 
2. การถอดบทเรียนจาก
โครงการพัฒนาฐานข้อมลู
ชุมชนท้องถิน่ 

มหาวิทยาลัยมีการ
ให้บริการชุมชน ท้องถิ่นทุก
ด้านตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
ศักยภาพชุมชน ท้องถิ่น ใน
พื้นท่ีบริการของ
มหาวิทยาลัย ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และด้าน
การศึกษา เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ และวางแผน
งานวิจัยในการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชุมชน ท้องถิ่น 

1. ระดับผลส ารวจด้านการ
รับรู้ในการน าฐานข้อมูล
ชุมชนท้องถิ่นในเขตจตุจักร/
ลาดพร้าว และจังหวัดชัยนาท
ไปใช้ในงานวิจัย หรือไปใช้
ประโยชน์ดา้นอ่ืน 
2. จ านวนแนวปฏิบัติ/
ต้นแบบ ด้านการบริการ
วิชาการในชุมชน 

ระดับ 4 
 
 
 
 
 

1 ผลงาน 

ต.ค. 62 
- ก.ย. 63 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมิน ระดับดีมาก) 
จุดเด่น 
1. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสืบสานพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน 
2. การอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนผู้หญิงอย่างยั่งยืน 
3. มีการมอบหมายหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยท าแผนปฏิบัติงาน มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ชัดเจน มี
โครงการพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม บุคคลดีเด่น คนดีศรีจันทรเกษม” เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยได้รับการรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติ ของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
4. นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 
 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนทุกสาขาวิชากับการวิจัยและการบริการวิชาการ เพ่ือสร้างคุณค่ าและมูลค่าให้กับ
มหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการบูร
ณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนทุกสาขาวิชากับ
การวิจัยและการบริการวิชาการ 
เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับ
มหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

พัฒนาระบบและกลไกการ
ส่งเสริมการบูรณาการ
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยัมีการบรูณา
การศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน การวิจยั
และการบริการวิชาการ 
โดยสามารถน าศาสตรไ์ป
ใช้ประโยชน์ สืบสาน และ
ถ่ายทอดกับชุมชน ท้องถิน่ 
 

1. จ านวนศาสตร์ทีบู่รณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน การวจิัยและการ
บริการวิชาการ 
 
2. จ านวนผลงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ หรือสืบ
สาน หรือถา่ยทอดใหก้ับ
ชุมชน ท้องถิ่น 

7 ผลงาน 
(ระดับคณะ คณะละ 1 

ผลงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย 1 ผลงาน) 

 
1 ผลงาน 

ต.ค. 62 
- ก.ย. 63 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลการประเมิน ระดับดีมาก) 
จุดเด่น 
1. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้หน่วยงานสนับสนุน เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย โดยพัฒนาตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 
2. มีกระบวนการก ากับติดตาม และควบคุมคุณภาพการศึกษาท่ีส่งผลให้หน่วยงานภายใน มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สูงขึ้น 
3. ทุกหลักสูตรผ่านการก ากับมาตรฐาน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. ควรพัฒนาคณะที่มีคะแนนการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ให้มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับที่สูงขึ้น 
2. ควรวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เพ่ือพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดี 
3. ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
4. ควรวิเคราะห์การศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Base Education : OBE)  เพื่อก าหนดจุดเด่นและสมรรถนะของนักศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนบัณฑิต
ของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจน 
5. ควรพิจารณาพัฒนาหลักสูตรรูปแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 คณะขึ้นไป เช่น หลักสูตรที่สร้างผู้ประกอบการ หรือหลักสูตร 2 ปริญญา  
6. ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่สอดคล้องความเป็นจริงมากข้ึน เพ่ือเป็นข้อมูลในการค านวณจุดคุ้มทุนและควรคิดค่าลงทะเบียนที่สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้น 
7. ควรด าเนินการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ อย่างน้อยประเภทละ 1 โครงการ ส่วนคณะวิชาควรจัดการความรู้ส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีครอบคลุมกับการวิจัยหรือการเรียนการสอนเฉพาะ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ควรพัฒนาคณะที่มีคะแนนการ
ประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี ให้มีคะแนนการประเมินอยู่ใน
ระดับที่สูงขึ้น 
2. ควรวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ เพื่อพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดี 

พัฒนาการปฏิบัติงานตาม
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 เสวนา เรื่อง 
เปลี่ยนวิธีคดิสู่การท างาน
อย่างมีคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 2 สัมมนา เรื่อง 
การด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 
กิจกรรมที่ 3 สัมมนา เรื่อง 
การด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ และ
สถาบัน 
กิจกรรมที่ 4 ติดตาม QA 
Mobile การด าเนินงานด้าน
การประกันคณุภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 สรปุและ
รายงานผล 

1. ทุกหลักสูตร คณะ 
ส านัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลยัมีผลคะแนน
การประเมินคณุภาพ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
 
2. ทุกหลักสูตร คณะ และ
ส านัก/สถาบันมีแนว
ปฏิบัติที่ด ี

1. ร้อยละของผลคะแนน
การประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร คณะ ส านัก/
สถาบัน สูงขึ้นกว่าปีท่ี
ผ่านมา 
2. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดี 
ที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 5 
 
 
 
 
 

1 ผลงาน 

ม.ค. – มิ.ย. 63 
 

ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบันให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

พัฒนาสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรูใ้ห้กับนักศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ส ารวจสิ่งสนบั
สนับการเรียนรู้ทุกหลักสูตร 
เช่น ต ารา โปรแกรม แหล่ง
ฝึกงาน ห้อง/อุปกรณ์
ทดลอง 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผนการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
กิจกรรมที่ 3 จัดหา 
ซ่อมแซม และอ านวยความ
สะดวกในการใช้สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ให้กับอาจารย์ 
และนักศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 ประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัมีสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ ที่
ทันสมัย และสอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

ระดับ 4.00 ส.ค. 62 
– ก.ค. 63 

- ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กองนโยบายและแผน 
- ทุกหลักสูตร 

 



 แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 

19 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่
สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้น 
เพื่อ เป็นข้อมูลในการค านวณ
จุ ด คุ้ ม ทุ น แ ล ะ ค ว ร คิ ด
ค่าลงทะเบียนที่สอดคล้องความ
เป็นจริงมากขึ้น 

ประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือทบทวนการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย ของ
มหาวิทยาลัย 
(เพื่อทบทวนการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยใหส้อดคล้อง
ความเป็นจริง สามารถใช้
เป็นข้อมูลในการค านวณ
จุดคุ้มทุน) 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยของมหาวิทยาลัย 
สอดคล้องกับความเป็น
จริง และสามารถน าไปใช้
ในการตัดสินใจ และการ
บริหารจดัการของ
ผู้บริหารได ้

ระดับผลส ารวจการรบัรู้
ด้านการน าผลการ
วิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วย
ของมหาวิทยาลัยไปใช้
ประโยชน ์

ระดับ 4.00 ส.ค. 62 
– ก.ค. 63 

กองคลัง 

ควรด าเนินการจัดการความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสาย
วิชาการและสนับสนุนวิชาการ  
อย่างน้อยประเภทละ 1 โครงการ 
ส่วนคณะ ควรจัดการความรู้
ส าหรับบุคลากรสายวิชาการที่
เฉพาะเจาะจงให้ครอบคลุมกับ
การวิจัยหรือการเรียนการสอน 

ทบทวนกระบวนการ
จัดการความรู้ ส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนนุวิชาการ 
ตามขั้นตอน ดังนี ้
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- จัดท าแนวทาง/แผนงาน 
- ประชุม เพื่อทบทวน 
ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
- การเก็บข้อมูล เพื่อรายงาน
ผลต่อ กบม. และใน SAR 

มหาวิทยาลยัมีระบบการ
จัดการความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบคุลากรสาย
วิชาการและสนับสนุน
วิชาการ อย่างเป็น
รูปธรรม 

1. จ านวนผลที่เกิดจาก
การจัดการความรู้ของ
บุคลากรสายวิชาการ 
2. จ านวนผลที่เกิดจาก
การจัดการความรู้ของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

1 ผลงาน 
 
 

1 ผลงาน 

ส.ค. 62 
– ก.ค. 63 

กองบริหารงานบุคคล 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
1. สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายมอบให้มหาวิทยาลยัจัดท าแผนบริหารรายบุคคล เพื่อผลักดันใหเ้กิดการพัฒนายิ่งข้ึน 
2. การประเมินปีต่อไปควรน าเสนอผลการประเมินย้อนหลัง 5 ปี เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 
3. มหาวิทยาลัยควรศึกษารูปแบบวิธีการประเมินจากต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินในอนาคต 
4. มหาวิทยาลัยควรส่งเสรมิและผลักดันให้อาจารย์มผีลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายมอบให้
มหาวิ ทยาลั ยจั ดท า แผนบ ริหาร
รายบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดการ
พัฒนายิ่งขึ้น 

จัดท าแผนบริหารรายบุคคล 
((1) แต่งตั้งคณะกรรมการ (2) 
จัดท าแผน/แนวทาง (3) ก ากับ 
ติดตาม (4) ประเมินผล และ 
(5) รายงานผล)  

มหาวิทยาลัยมีแผนบริหาร
รายบุคคล 

ระดับความส าเร็จของการ
ผลักดันแผนบริหาร
รายบุคคล 

ระดับ 3 ส.ค. 62 
– ก.ค. 63 

กองบริหารงานบุคคล 

การประเมินปีต่อไปควรน าเสนอผล
การประเมินย้อนหลัง 5 ปี เพ่ือให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 

ทบทวนวิธี และรูปแบบการ
น าเสนอผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

รูปแบบการน าเสนอผลการ
ประเมินฯ ที่สามารถน าไปใช้
ในการตัดสินในการบริหารได้ 

รูปแบบการน าเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

1 ผลงาน ส.ค. 62 
– ก.ค. 63 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยควรศึกษารูปแบบวิธีการ
ประเมินจากต่างประเทศ เพ่ือเป็น
แนวทางในการประเมินในอนาคต 

ศกึษารูปแบบวิธีการประเมิน
จากต่างประเทศ 
- อบรมให้ความรู้ เร่ือง 
เครือข่ายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN. 
University Network Quality 
Assurance: AUNQA) 

มหาวิทยาลัย และผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ เร่ือง เครือข่ายการ
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN. 
University Network 
Quality Assurance: 
AUNQA) 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมี
ผลคะแนนการทดสอบเฉลี่ย
รวม Post-test เพ่ิมขึ้นจาก 
Pre-Test 

ร้อยละ 90 มี.ค. 63 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและผลักดนั
ให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเพ่ิม
มากข้ึน 

ก ากับ ติดตามการท าผลงาน
ทางวิชาการกับอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มี
ผลงานทางวิชาการเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานทางวิชาการเพ่ิมมาก
ขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 10 ส.ค. 62 
– ก.ค. 63 

กองบริหารงานบุคคล 
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ส่วนที่ 3 
การก ากับติดตาม และประเมินผล 

 การก ากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมส าคัญที่มุ่งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ เป้าหมายตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพ่ือเสนอให้ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบได้ทราบ และพิจารณาผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ส านักประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดหลักการก ากับติดตาม และประเมินผลตามแผนปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้สามารถน าผลประเมินมาใช้ใน
การวางแผนในปีต่อไป ดังนี้ 
 
3.1 วัตถุประสงค์ของการก ากับติดตาม และประเมินผล 
 1) เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาที่ควรปฏิบัติ  และสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ 
 2) เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแผนและ
โครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป 
 3) เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ 
 
3.2 ขั้นตอนการก ากับติดตาม และประเมินผล 
 1) ประชุมจัดท าแผนในรูปแบบคณะกรรมการ 
 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบในแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปี
การศึกษา 2562 ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3) คณะกรรมการจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพฯ ติดตาม และประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของ
แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 
 4) น ารายงานผลที่ได้ตามข้อ 3 เขียนในรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ “ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา” 
 5) ทบทวน/ปรับปรุงแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 
2563 
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3.3 ปฏิทินการด าเนินงาน 
 การก าหนดปฏิทินด าเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปี
การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

รายการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดส่งแบบฟอร์มการจัดท าแผนปรับปรุงคณุภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ประจ าปกีารศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

15 พ.ย. 2562 ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท า (ร่าง) แผนปรับปรุงคณุภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ประจ าปกีารศึกษา 2562 ตามแบบฟอรม์ที่
ก าหนด 

15 พ.ย. 2562 ทุกหน่วยงานสนับสนุน 

3. ประชุมวิพากษ์/พิจารณาแผนพัฒนาฯ ระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
กับส านักประกันคุณภาพฯ 

2 ธ.ค. 2562 ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4. หน่วยงานสนับสนุนส่งแผนปรบัปรุงคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ประจ าปกีารศึกษา 2562 ฉบับแก้ไข ให้ส านัก
ประกันคณุภาพฯ 

20 ธ.ค. 2562 ทุกหน่วยงานสนับสนุน 

5. น าเสนอแผนปรับปรุงคณุภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้
คณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผนพิจารณา (ก่อนเข้า กบม.) 

30 ม.ค. 2563 ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

6. น าเสนอแผนปรับปรุงคณุภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ใหค้ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) พิจารณา 

25 ก.พ. 2563 ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

7. แจ้งเวียนแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

มี.ค. 2563 ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

8. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ประจ าปกีารศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (รอบ 9 เดือน) พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานที่เกิด
ปัญหา/อุปสรรค 

พ.ค. 2563 ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

9. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ประจ าปกีารศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (รอบ 12 เดือน) พร้อมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนดังกล่าว 

ส.ค. 2563 ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

1. บทสรุปผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี โดยมี

วิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้ 
สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ อีกทั้งยังมีการด าเนินงานที่สอดรับกับ 
พันธกิจ 6 ด้าน คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การพัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้องตามแนวพระราชด าริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ และ  
6) การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง 

ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ระดับ คือ  
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย โดยพบว่า การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย มีการจัดการที่ดียิ่งขึ้น ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยผ่านการก ากับมาตรฐาน 
โดยมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีมาก จ านวน 5 หลักสูตร และระดับคุณภาพดี จ านวน 37 หลักสูตร สัดส่วน
อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 38.44 (4.81 คะแนน) เป็นร้อยละ 41.78  
(5 คะแนน) และสัดส่วนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 25.71  
(2.14 คะแนน) เป็นร้อยละ 29.65 (2.47 คะแนน) โดยผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนน 4.62 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งคะแนนสูงกว่าปีการศึกษา 2560 
ที่คะแนนเท่ากับ 4.58 ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต   ระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.23) 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย     ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.77)  
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00)  
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00)   
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ   ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.86)  
เมื่อวิเคราะห์ในมิติของระบบพบว่า ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) อยู่ในระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.03)  

ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และด้านผลลัพธ์ (Output) อยู่ใน
ระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.32) สิ่งที่ต้องพัฒนาเพ่ือให้มีผลคะแนนที่สูงขึ้นในด้านปัจจัยน าเข้า คือ ต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ซึ่งเป็นผลเชื่อมโยงถึงผลงานวิชาการของอาจารย์ซึ่งเป็นผลลัพธ์ รวมถึงยกระดับ 
การบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้มีคะแนนที่สูงขึ้น จุดเด่นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
จุดเด่น 
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1. ทุกหลักสูตรผ่านการก ากับมาตรฐาน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคุณภาพดี จ านวน 37 หลักสูตร และระดับคุณภาพดีมาก จ านวน 5 หลักสูตร  

2. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในสถาบัน ด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3. มีการด าเนินงานในการให้บริการและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีกิจกรรมการให้ขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นอย่างเป็นรูปธรรม 

5. มีการก าหนดชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการที่ชัดเจน และด าเนินงานจนเกิดผลลัพธ์อย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 6. การอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนผู้หญิงอย่างยั่งยืน 
 7. มีการมอบหมายหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
โดยท าแผนปฏิบัติงาน มีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่ชัดเจน มีโครงการพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม 
บุคคลดีเด่น คนดีศรีจันทรเกษม” เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยได้รับการรับรองรางวัล
สูงสุดระดับชาติ ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
 8.  นักศึกษาได้ รับรางวัลชนะเลิศ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 
 9. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้หน่วยงานสนับสนุน เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยพัฒนาตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 

10. มีกระบวนการก ากับติดตาม และควบคุมคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลให้หน่วยงานภายในมี 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สูงขึ้น 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
  1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาตามสมรรถนะรายชั้นปี 
  2. ควรวิเคราะห์การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Base Education : OBE)  
เพ่ือก าหนดจุดเด่นและสมรรถนะของนักศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนบัณฑิตของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจน 
  3. ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
  4. ควรพิจารณาพัฒนาหลักสูตรรูปแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 คณะขึ้นไป เช่น หลักสูตรที่สร้าง
ผู้ประกอบการ หรือหลักสูตร 2 ปริญญา  
  5. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
  6. กระบวนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการเผยแพร่งานวิจัย ควรมีความสอดคล้องกันเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์แก่นักวิจัย 
  7. ควรมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ในระดับคณะ 
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8. การให้บริการชุมชนเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่ ควรครอบคลุมทุกด้านที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อชุมชนเข้มแข็งแล้วควรสร้าง
แนวทางปฏิบัติที่ดี เพ่ือเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นๆ ในพ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

9. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา
กับการวิจัยและการบริการวิชาการ เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

10. ควรพัฒนาคณะที่มีคะแนนการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ให้มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับที่สูงขึ้น 
เพื่อพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดี 

11. ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการค านวณจุดคุ้มทุนและควร
คิดค่าลงทะเบียนที่สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้น 

12.  ควรด า เนินการจัดการความรู้ ที่ เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสายวิ ชาการและสนับสนุนวิ ชาการ  
อย่างน้อยประเภทละ 1 โครงการ ส่วนคณะวิชาควรจัดการความรู้ส าหรับบุคลากรสายวิชาการที่เฉพาะเจาะจงที่ครอบคลุมกับ
การวิจัยหรือการเรียนการสอนเฉพาะ 

2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์) 

ประธานกรรมการ 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา  อัครจินดานนท์) 

กรรมการ 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  โสภา) 

กรรมการ 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ 
(อาจารย์สมโชค  ฤทธิ์จ ารูญ) 

กรรมการ 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธพัินธ์  พานิช) 
กรรมการ  

 
 
 

ลงชื่อ................................................................ 
(นายนัตพงษ์  อนงค์เวช) 

เลขานุการ 
 
 
 

ลงชื่อ............................................................. ... 
(นางสาวณิฐินันท์  ทองอินทร์) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ 
(นายขนก  ฤกษ์ดี) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. บทน า 

3.1. สรุปข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันในกลุ่ม ข สถาบันที่ เน้นระดับปริญญาตรี โดยได้

ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน
ของสถาบัน ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ และ 4) การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และได้เพ่ิมเติมพันธกิจด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้องตามแนวพระราชด าริ และนโยบาย
การพัฒนาประเทศ และการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง 

ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาจ านวน 7,404 คน โดยจ าแนกเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 7,311 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ านวน 67 คน และ
นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 18 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 8 คน มีนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 1,592 คน 

อาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด จ านวน 371 คน ปฏิบัติงานจริง จ านวน 349 คน ลาศึกษาต่อ  
จ านวน 22 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 370 คน 

 
หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด จ านวน 42 หลักสูตร ได้แก่  

- ระดับปริญญาตรี    จ านวน 38 หลักสูตร 
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   จ านวน 1 หลักสูตร 
- ระดับปริญญาโท    จ านวน 2 หลักสูตร 
- ระดับปริญญาเอก    จ านวน 1 หลักสูตร 

คณะจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่  
1. คณะเกษตรและชีวภาพ  
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3. คณะวิทยาการจัดการ  
4. คณะวิทยาศาสตร์ 
5. คณะศึกษาศาสตร์ 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จ านวน 10 ศูนย์/ส านัก ได้แก่  
1. ส านักงานอธิการบดี  
2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 

29 

6. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
7. ส านักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
8. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
9. ส านักงานตรวจสอบภายใน 
10. บัณฑิตวิทยาลัย 
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ปรัชญา (Philosophy) 
“ความรู้ดี มีคุณธรรม น าชุมชนพัฒนา” 
 
พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม 
3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
4. ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชด าริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ 
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ

เป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ” 
 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 

 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Uniqueness) 
“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 
 
ค่านิยม 
อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา : “บัณฑิตย่อมฝึกตน” 
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4. วิธีประเมิน 
4.1 การวางแผนและการประเมิน 

ก่อนการประเมิน  
คณะกรรมการได้ศึกษารายงานการประเมินตนเองร่วมกับพิจารณาผลการประเมินเบื้องต้น และมี  

ประชุมหารือเพ่ือก าหนดรูปแบบการประเมิน โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มการสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีและ
ผู้บริหารหลังจากท่านอธิการบดีกล่าวต้อนรับ แนะน ามหาวิทยาลัย และการน าเสนอรายงานการประเมิน
ตนเองซึ่งรูปแบบการการประเมินเป็นแบบพิชญพิจารณ์ (Peer review) และซักถามข้อสงสัยของแต่ละตัวบ่งชี้
เพ่ือให้เห็นถึงผลการด าเนินงานโดยละเอียด 
 

ระหว่างการประเมิน  
คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเอง และ

พิจารณาเอกสาร หลักฐาน สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา และศิษย์เก่า  

คณะกรรมการร่วมกับพิจารณาผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางเสริมจุดเด่น 

 
หลังการประเมิน  
1. คณะกรรมการประเมินผลสรุปผลการตรวจสอบข้อมูล รายงานผลการประเมินพร้อมทั้ง

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
2. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประเมินซักถามข้อสงสัย 
3. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการจัดท ารายงานการประเมินผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ 
4. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online 
 

4.2 วิธีตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
1. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบคุณภาพอย่ าง

ละเอียด และตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพ่ือความถูกต้อง 
2. สอบถาม สัมภาษณ์ ผู้ด าเนินงานและประมวลสรุปรายงานแต่ละองค์ประกอบ 
3. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลตามที่คณะกรรมการประเมินมีข้อสงสัย 
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5. ผลการประเมิน 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนนการ 

ประเมิน
ตนเอง 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์

ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ย 3.62 
155.21 

ค่าเฉลี่ย 3.70 3.70 คะแนน  42 
ตัวบ่ง ช้ีที่  1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
ร้อยละ 38.00 

155 
ร้อยละ 41.78 5.00 คะแนน  371 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 26.00  
110 

ร้อยละ 29.65 2.47 คะแนน  371 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 คะแนนเฉลี่ย 4.23 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.80 คะแนน 
27.72 

ค่าเฉลี่ย 4.62 4.62 คะแนน  6 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัย 
4.67 คะแนน 

28.16 
ค่าเฉลี่ย 4.69 4.69 คะแนน  6 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย 4.77 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน   

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.61 คะแนน 
27.40 

ค่าเฉลี่ย 4.57 4.57 คะแนน  6 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 คะแนนเฉลี่ย 4.86 
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 1 - 5) คะแนนเฉลี่ย 4.62 
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6. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 3.74 5.00 3.70 4.23 ระดับดี 
2 4.62 5.00 4.69 4.77 ระดับดีมาก 
3  5.00  5.00 ระดับดีมาก 
4  5.00  5.00 ระดับดีมาก 
5  5.00 4.57 4.86 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.03 5.00 4.32 4.62 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับด ี
ระดับ 
ดมีาก 

ระดับด ี   

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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7. รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมจุดเด่น 
 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคุณภาพดี จ านวน 37 หลักสูตร และ
ระดบัคุณภาพดีมาก จ านวน 5 หลักสูตร  

2. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในสถาบัน ด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3. มีการด าเนินงานในการให้บริการและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
  1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาตามสมรรถนะรายชั้นปี 
  2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น 

1. มีระบบและกลไกด้านการวิจัยที่เข้มแข็ง  
2. มีกิจกรรมการให้ขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นอย่างเป็นรูปธรรม 
3. มีการสนับสนุนทุนด้านการวิจัย 
 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
  1. กระบวนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการเผยแพร่งานวิจัย ควรมีความสอดคล้องกันเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์แก่นักวิจัย 
  2. ควรให้ความรู้ความเข้าใจนิยามศัพท์ ค าว่า ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัยให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  3. ควรมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ในระดับคณะ 
 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 

มีการก าหนดชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการที่ชัดเจน และด าเนินงานจนเกิดผลลัพธ์อย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางเสริมจุดเด่น 
การให้บริการชุมชนเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่ ควรครอบคลุมทุกด้านที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน  

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อชุมชนเข้มแข็งแล้วควรสร้าง
แนวทางปฏิบัติที่ดี เพ่ือเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นๆ ในพ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 
 1. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสืบสานพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน 
 2. การอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนผู้หญิงอย่างยั่งยืน 
 3. มีการมอบหมายหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ท าแผนปฏิบัติงาน มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ชัดเจน มีโครงการพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม 
บุคคลดีเด่น คนดีศรีจันทรเกษม” เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยได้รับการรับรองรางวัล
สูงสุดระดับชาติ ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
 4. นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 6 
 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนทุกสาขาวิชากับ

การวิจัยและการบริการวิชาการ เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 

1. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้หน่วยงานสนับสนุน เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยพัฒนาตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 

2. มีกระบวนการก ากับติดตาม และควบคุมคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลให้หน่วยงานภายในมี  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สูงขึ้น 

3. ทุกหลักสูตรผ่านการก ากับมาตรฐาน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. ควรพัฒนาคณะที่มีคะแนนการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ให้มีคะแนนการประเมินอยู่ใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 
2. ควรวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เพ่ือพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดี 
3. ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
4. ควรวิเคราะห์การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Base Education : OBE) เพ่ือ

ก าหนดจุดเด่นและสมรรถนะของนักศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนบัณฑิตของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจน 
5. ควรพิจารณาพัฒนาหลักสูตรรูปแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 คณะขึ้นไป เช่น หลักสูตรที่สร้าง

ผู้ประกอบการ หรือหลักสูตร 2 ปริญญา  
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6. ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการค านวณ
จุดคุ้มทุนและควรคิดค่าลงทะเบียนที่สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้น 

7. ควรด าเนินการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ อย่าง
น้อยประเภทละ 1 โครงการ ส่วนคณะวิชาควรจัดการความรู้ส าหรับบุคลากรสายวิชาการที่เฉพาะเจาะจงที่
ครอบคลุมกับการวิจัยหรือการเรียนการสอนเฉพาะ 
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