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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) ประจาปีการศึกษา 2562

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาตามภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 ให้มีกระบวนการดาเนินงานที่ดีขึ้น และมีตัวชี้วัดความสาเร็จ คือ ร้อยละ
ของตัวชี้วัดในแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ที่บรรลุผล จากตัวชี้วัดในแผนทั้งหมด
โดยกาหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 คือ ต้องบรรลุเป้าหมาย 16 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้ งหมด 20 ตัวชี้วัด
พร้อมทั้ง มีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งสิ้น 16 โครงการ
ดังนี้
องค์ป ระกอบที่ 1 การผลิ ตบั ณฑิ ต จ านวน 3 โครงการ มี ห น่ ว ยงานที่รั บผิ ดชอบ คือ ทุ ก คณะ
สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จานวน 2 โครงการ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จานวน 2 โครงการ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สถาบันวิจัย
และพัฒนา
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คือ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จานวน 4 โครงการ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ทุกหลักสูตร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองนโยบายและแผน กองคลัง กองบริหารงานบุคคล และสานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา
รวมถึง โครงการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จานวน 4
โครงการ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองบริหารงานบุคคล และสานักประกันคุณภาพการศึกษา
โดยแผนปรับปรุงคุณภาพฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนา ส่วนที่ 2 แผนปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 และส่วนที่ 3 การกากับติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งมี
ปฏิทินการดาเนินงาน เพื่อให้ทราบขอบข่ายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และใช้เป็นเครื่องมือในการกากับ
ติดตามผลการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

หน้า 1 จาก 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

คานา
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมจั ด ท ารายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report)
ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน อันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทางานด้านต่างๆ ที่นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลั ยตระหนักถึงกระบวนการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) จึงนาข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผน
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ขึ้น ประกอบด้วยส่วนที่ 1
บทนา ส่วนที่ 2 แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 และส่วนที่ 3 การกากับติดตาม
และประเมินผล โดยแผนฉบับนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงการ
ดาเนินงานในช่วงปีการศึกษา 2562 ทีม่ ีการกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้
สามารถติดตามตรวจสอบ และประเมินผลได้
มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้หน่วยงาน
นาไปปฏิบัติ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สารบัญ
หน้า
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็น สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
การพัฒนาสังคม สนองความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับความต้องการกาลังคนในการพัฒนา
ประเทศ จากภารกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงตระหนัก และพยายามที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการสาคัญในการจัดการศึกษาให้มีการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาและจั ดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้
มหาวิทยาลัยจึงนาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ร่วมกับข้อเสนอแนะ
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาผลประเมินดังกล่าว มาประกอบการจัดทาแผนปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาผลด าเนิ น งานตามภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย อั น จะน าไปสู่ ภ าพความส าเร็ จ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในสังคม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้ ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไว้ ใ นหมวด 6 ดั ง นี้ มาตรา 47
ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกั นคุณภาพการศึกษา
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาต้องเตรียมเอกสารหลักฐานแสดง
ต่างๆ สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา จาก พ.ร.บ. ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงต้องมี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ก าหนดขึ้ น และน าผลประเมิ น ฯ มาปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานเป็นประจาทุกปี เพื่อให้เกิดวงจรพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 15 – 16 ตุลาคม
2562 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภั ฏจันทรเกษม
ประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประธาน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ลิบลับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ
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4.
5.
6.
7.
8.

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ
นายนัตพงษ์ อนงค์เวช
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขานุการ
นางสาวณิฐินันท์ ทองอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ
นายขนก ฤกษ์ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยกาหนดให้มีการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน 4 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน ซึ่งปีการศึกษา 2561 การบริหารหลักสูตรดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
อย่างชัดเจน ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การกากับมาตรฐาน มีผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวม
ทุกหลักสูตรจาก 3.62 เป็น 3.70
ซึ่งทุกหลักสูตรที่ได้ คะแนนเกิน 3.01 ซึ่งถือว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100
สัดส่วนอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 38.44 เป็นร้อยละ 41.78 และ
สัดส่วนอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.71 เป็นร้อยละ 29.65
ผลการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2561 มีคะแนน 4.62 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนสูง
กว่าปีการศึกษา 2560 ที่คะแนนเท่ากับ 4.58 และมีคะแนนสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนย้อนหลัง 7 ปี
ทีผ่ ่านมา
กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่าง
ปีการศึกษา 2553 – 2561
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แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
1.2 กระบวนการจัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา
2562
กระบวนการจัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา
2562 ดาเนินการโดยคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ สถาบัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีหน้าที่รับการประเมินคุณภาพฯ พร้อมนาผลประเมิน
และข้อสังเกตจากคณะกรรมการประเมิน ฯ มาจัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2562 และได้มกี ารประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพฯ ตามพันธกิจในแต่ละหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 พร้อมส่งให้สานักประกันคุณภาพการศึกษาสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562 ให้เกิดความ
สมบู ร ณ์ และเสนอมหาวิท ยาลั ย ฯ ต่อไป ซึ่ งแผนปรับปรุง คุ ณภาพฯ ฉบับ นี้ ได้ นาผลประเมิ นคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ร่วมกับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณา
ผลประเมิ น ดั ง กล่ า ว พร้ อ มทั้ ง มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้
กระบวนการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพผลการจัดการศึกษาตามภารกิจ
มหาวิทยาลัย ทั้งด้านการผลิ ตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม
รวมถึงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ตามแผนภาพต่อไปนี้
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แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
แผนภาพกระบวนการจัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement plan)
ประจาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

การประชุมเชิงจัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพฯ
ตามพันธกิจในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2562

(ร่าง) แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement plan)
ประจาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน พิจารณา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) พิจารณา
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบ

เผยแพร่แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement plan)
ประจาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
1.3 ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
การจัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นี้ มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ
กลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
มจษ.

เป้าประสงค์
มจษ.

ก า ร พั ฒ น า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
ระบบบริ ห ารจั ด การ
ตามหลักธรรมาภิบาล
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา

มหาวิ ท ยาลั ย มี ก าร
บริหารงานเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานการศึกษาที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
พัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
แผนกลยุทธ์ มจษ.
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 5.2 ผล
การประเมินคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษาตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
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4.62
คะแนน

กลยุทธ์
มจษ.

วัตถุประสงค์
ของแผน

ก ล ยุ ท ธ์ 5 . 2
ส่งเสริมพัฒนาการ
ดาเนินงานที่ส่งผล
ต่ อ คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานตาม
เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา
ภายใน

เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การจั ด การศึ ก ษา
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
ดาเนินงานที่ดีขึ้น

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
1.4 ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และค่านิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1.4.1 ปรัชญา (Philosophy)
“ความรู้ดี มีคุณธรรม นาชุมชนพัฒนา”
1.4.2 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
3. บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4. ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริและนโยบายการพัฒนา
ประเทศ
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
1.4.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ
และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ
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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แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562

ส่วนที่ 2
แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.1 วัตถุประสงค์ของแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2562 ให้มี
กระบวนการดาเนินงานที่ดีขึ้น
2.2 ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยนับ
ร้ อ ยละของตั ว ชี้ วั ด ในแผนปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
80
ร้อยละ
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ที่ บ รรลุ ผ ล จากตั ว ชี้ วั ด ในแผน (บรรลุ 16 ตัวชี้วัด จาก 20
ทั้งหมด
ตัวชี้วัด)
2.3 คาอธิบาย และวิธีคานวณตัวชี้วัด
1) การกาหนดตัวชี้วัดในแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดความสาเร็จใน
ภาพรวมของการดาเนินงานตามพันธกิจแต่ละด้าน ที่แสดงได้ว่าสาเร็จตามผลที่คาดว่าจะได้รับหรือไม่
2) สูตรการคานวณ

จานวนตัวชี้วัดที่บรรลุ X 100
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด

3) ช่วงระยะเวลาประเมิน ภายในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2563
4) วิธีคานวณคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละของตั วชี้วั ดในแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 80 <70 75 80 85 >90
ประจาปีการศึกษา 2562 ที่บรรลุผล จากตัวชี้วัดในแผน
ทั้งหมด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
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แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
2.4 การวัดความสาเร็จของแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
แผนปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ได้ ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ความสาเร็จของแผนภาพรวมไว้ 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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แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562

2.5 รายละเอียดแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบที่1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 4.23 ผลการประเมิน ระดับดี)
จุดเด่น
1. หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคุณภาพดี จานวน 37 หลักสูตร และระดับคุณภาพดีมาก จานวน 5 หลักสูตร
2. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในสถาบัน ด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้อาจารย์มีคุ ณวุฒิปริญญาเอกสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด
3. มีการดาเนินงานในการให้บริการและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาตามสมรรถนะรายชั้นปี
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาตามสมรรถนะรายชั้นปี

โครงการทบทวนแนว
ทางการส่งเสริมการจัดทา
แผนสมรรถนะรายชัน้ ปี
กิจกรรมที่ 1 อบรมทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมที่ 2 อบรมทักษะ
ด้านดิจิทัล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

นักศึกษามีศักยภาพด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น

ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าอบรมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ มีผล
คะแนนเฉลีย่ รวม การ
ทดสอบ Post – Test
มากกว่า Pre – Test
ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าอบรมทักษะด้าน
ดิจิทัล มีผลคะแนนเฉลี่ย
รวม การทดสอบ Post –
Test มากกว่า Pre –
Test

ร้อยละ 20

ต.ค. – ธ.ค. 62

- สานักงานหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
- สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทุกคณะ

ร้อยละ 20

ก.ย. – พ.ย. 62

- สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทุกคณะ

นักศึกษามีศักยภาพด้าน
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น

1. คืนสู่เหย้า 80 ปี
2. ส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ดังนี้
2.1 การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสมาคมศิษย์
เก่ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับ
องค์การนักศึกษา
2.2 จัดทาแนวทาง/
แผนงาน
2.3 กากับติดตาม
2.4 ประเมินผล
2.5 ผลที่ได้มาปรับปรุง
2.6 การเก็บข้อมูล เพื่อ
รายงานผลใน SAR

ศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย ได้
พบปะ และมี เครื อข่ ายการ
ส ร้ า ง ง า น ส ร้ า ง อ า ชี พ
กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง หรือ
กิ จ ก ร ร มสร้ าง คุ ณ ค่ าใ ห้
มหาวิทยาลัย

1. จานวนโครงการ/
กิ จ กรรม ที่ เ กิ ด จากศิ ษ ย์
เก่า
2. จ า นว นเ ครื อ ข่ าย ที่
เกิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมของ
ศิษย์เก่า

1 โครงการ

ส.ค. 62
– ก.ค. 63
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เครือข่าย 2

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองพัฒนานักศึกษา

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 4.77 ผลการประเมิน ระดับดีมาก)
จุดเด่น
1. มีระบบและกลไกด้านการวิจัยที่เข้มแข็ง
2. มีกิจกรรมการให้ขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นอย่างเป็นรูปธรรม
3. มีการสนับสนุนทุนด้านการวิจัย
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. กระบวนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการเผยแพร่งานวิจัย ควรมีความสอดคล้องกันเพื่อเอื้อประโยชน์แก่นักวิจัย
2. ควรมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ในระดับคณะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ก ร ะ บ ว น ก า ร จ ด สิ ท ธิ บั ต ร
อนุ สิ ท ธิ บั ต ร และการเผยแพร่
งานวิจัย ควรมีความสอดคล้องกัน
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่นักวิจัย

โครงการ/กิจกรรม
ประชุม/อบรม/ชี้แจง
แนวทางการให้ความรู้
ความเข้าใจวิธีการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้วิจัยเข้าใจวิธีการ และข้อ
ห้าม หรือข้อยกเว้นในการ
จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
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ตัวชี้วัด
ร้อยละความรูค้ วาม
เข้าใจของอาจารย์ด้าน
วิธีการจดสิทธิบตั ร อนุ
สิทธิบัตร และการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั ต่อ
จานวนอาจารย์ทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90

ระยะเวลา
ส.ค. 62
– ก.ค. 63

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
ควรมี ก ระบวนการติ ด ตามและ พัฒนาระบบการติดตาม
ตรวจสอบผลงานวิ จั ย ผลงาน และตรวจสอบผลงานวิจัย
สร้างสรรค์ ในระดับคณะ
และผลงานสร้างสรรค์ของ
คณะ
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
กิจกรรมที่ 2 จัดทา
แนวทาง/แผนงาน
กิจกรรมที่ 3 กากับติดตาม
และประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 ผลที่ได้มา
ปรับปรุง และการเก็บข้อมูล
เพื่อรายงานผลใน SAR

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มหาวิทยาลัยมีขั้นตอน
และคณะทางานในการ
ตรวจสอบผลงานวิจยั
ผลงานสร้างสรรค์ของ
คณะ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของคณะที่มสี ่วน
ร่วม และได้รับการกากับ
ติดตาม และตรวจสอบ
ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ต่อจานวน
คณะทั้งหมด
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ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ระยะเวลา
ส.ค. 62
– ก.ค. 63

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมิน ระดับดีมาก)
จุดเด่น
มีการกาหนดชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการที่ชัดเจน และดาเนินงานจนเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
แนวทางเสริมจุดเด่น
การให้บริการชุมชนเป้าหมายแต่ละพื้นที่ ควรครอบคลุมทุกด้านที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมี การถอดบทเรียน/จัดทา
แนวปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ระดับผลสารวจด้านการ
ระดับ 4
ต.ค. 62
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ชุ ม ช น 1. พัฒนาฐานข้อมูลชุมชน มหาวิทยาลัยมีการ
ให้บริการชุมชน ท้องถิ่นทุก รับรู้ในการนาฐานข้อมูล
- ก.ย. 63
เป้ า หมายแต่ ล ะพื้ น ที่ ควร ท้องถิ่นในเขตจตุจักร/
ด้
า
นตามยุ
ท
ธศาสตร์
ชุมชนท้องถิ่นในเขตจตุจักร/
ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก ด้ า น ที่ ลาดพร้าว และจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี ลาดพร้าว และจังหวัดชัยนาท
ชัยนาท
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน ไปใช้ในงานวิจัย หรือไปใช้
2. การถอดบทเรียนจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ โครงการพัฒนาฐานข้อมูล ศักยภาพชุมชน ท้องถิ่น ใน ประโยชน์ดา้ นอื่น
พื้นที่บริการของ
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และมี ชุมชนท้องถิน่
2. จานวนแนวปฏิบัติ/
1 ผลงาน
มหาวิทยาลัย ทั้งด้าน
การถอดบทเรียน/จัดทาแนว
ต้นแบบ ด้านการบริการ
เศรษฐกิจ สังคม
วิชาการในชุมชน
ปฏิ บั ติ เพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ กั บ
สิ่งแวดล้อม และด้าน
ชุ ม ช น อื่ น ๆ ใ น พื้ น ที่
การศึกษา เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ และวางแผน
เป้ าหมายของมหาวิทยาลั ย
งานวิจัยในการพัฒนาพื้นที่
ต่อไป
ชุมชน ท้องถิ่น
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แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมิน ระดับดีมาก)
จุดเด่น
1. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสืบสานพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
2. การอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนผู้หญิงอย่างยั่งยืน
3. มีการมอบหมายหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยทาแผนปฏิบัติงาน มีการกาหนดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายที่ชัดเจน มี
โครงการพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม บุคคลดีเด่น คนดีศรีจันทรเกษม” เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยได้รับการรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติ ของ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
4. นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6
แนวทางเสริมจุดเด่น
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนทุกสาขาวิชากับการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อสร้างคุณค่ าและมูลค่าให้กับ
มหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการบูร
ณาการศิล ปะและวั ฒ นธรรมกั บ
การเรียนการสอนทุกสาขาวิชากับ
การวิ จัยและการบริการวิชาการ
เพื่อ สร้า งคุ ณค่า และมูล ค่าให้กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
อย่างยั่งยืน

พัฒนาระบบและกลไกการ
ส่งเสริมการบูรณาการ
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมีการบูรณา
การศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน การวิจยั
และการบริการวิชาการ
โดยสามารถนาศาสตร์ไป
ใช้ประโยชน์ สืบสาน และ
ถ่ายทอดกับชุมชน ท้องถิน่
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1. จานวนศาสตร์ทบี่ ูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการ

7 ผลงาน
(ระดับคณะ คณะละ 1
ผลงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย 1 ผลงาน)

2. จานวนผลงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ หรือสืบ
สาน หรือถ่ายทอดให้กับ
ชุมชน ท้องถิ่น

1 ผลงาน

ต.ค. 62
- ก.ย. 63

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลการประเมิน ระดับดีมาก)
จุดเด่น
1. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้หน่วยงานสนับสนุน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย โดยพัฒนาตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด
2. มีกระบวนการกากับติดตาม และควบคุมคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลให้หน่วยงานภายใน มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สูงขึ้น
3. ทุกหลักสูตรผ่านการกากับมาตรฐาน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. ควรพัฒนาคณะที่มีคะแนนการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ให้มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับที่สูงขึ้น
2. ควรวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เพื่อพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดี
3. ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน
4. ควรวิเคราะห์การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Base Education : OBE) เพื่อกาหนดจุดเด่นและสมรรถนะของนักศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนบัณฑิต
ของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจน
5. ควรพิจารณาพัฒนาหลักสูตรรูปแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 คณะขึ้นไป เช่น หลักสูตรที่สร้างผู้ประกอบการ หรือหลักสูตร 2 ปริญญา
6. ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการคานวณจุดคุ้มทุนและควรคิดค่าลงทะเบียนที่สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้น
7. ควรดาเนินการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ อย่างน้อยประเภทละ 1 โครงการ ส่วนคณะวิชาควรจั ดการความรู้สาหรับ
บุคลากรสายวิชาการที่เฉพาะเจาะจงที่ครอบคลุมกับการวิจัยหรือการเรียนการสอนเฉพาะ
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แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ควรพัฒนาคณะที่มีคะแนนการ
ประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี ให้มีคะแนนการประเมินอยู่ใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. ควรวิเคราะห์ผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ เพื่อพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดี

พัฒนาการปฏิบัติงานตาม
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
กิจกรรมที่ 1 เสวนา เรื่อง
เปลี่ยนวิธีคดิ สู่การทางาน
อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมที่ 2 สัมมนา เรื่อง
การดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร
กิจกรรมที่ 3 สัมมนา เรื่อง
การดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ และ
สถาบัน
กิจกรรมที่ 4 ติดตาม QA
Mobile การดาเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
กิจกรรมที่ 5 สรุปและ
รายงานผล

1. ทุกหลักสูตร คณะ
สานัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัยมีผลคะแนน
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของผลคะแนน
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะ สานัก/
สถาบัน สูงขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา
2. ทุกหลักสูตร คณะ และ 2. จานวนแนวปฏิบัติที่ดี
สานัก/สถาบันมีแนว
ที่เกิดขึ้นภายใน
ปฏิบัติที่ดี
มหาวิทยาลัย
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ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ร้อยละ 5

ม.ค. – มิ.ย. 63

1 ผลงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
ที่ ทั น ต่ อ เทคโนโลยี ปั จ จุ บั น ให้ เรียนรูใ้ ห้กับนักศึกษา
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน กิจกรรมที่ 1 สารวจสิ่งสนับ
สนับการเรียนรู้ทุกหลักสูตร
เช่น ตารา โปรแกรม แหล่ง
ฝึกงาน ห้อง/อุปกรณ์
ทดลอง
กิจกรรมที่ 2 จัดทาแผนการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 3 จัดหา
ซ่อมแซม และอานวยความ
สะดวกในการใช้สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้กับอาจารย์
และนักศึกษา
กิจกรรมที่ 4 ประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยมีสิ่ง
ระดับความพึงพอใจของ
สนับสนุนการเรียนรู้ ที่
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
ทันสมัย และสอดคล้องกับ การเรียนรู้
สาขาวิชาที่เปิดสอน
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ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ระดับ 4.00

ส.ค. 62
– ก.ค. 63

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กองนโยบายและแผน
- ทุกหลักสูตร

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ควรวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยที่
สอดคล้ อ งความเป็ น จริ งมากขึ้ น
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการค านวณ
จุ ด คุ้ ม ทุ น แ ล ะ ค ว ร คิ ด
ค่าลงทะเบียนที่ส อดคล้อ งความ
เป็นจริงมากขึ้น

ประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อทบทวนการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย ของ
มหาวิทยาลัย
(เพื่อทบทวนการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยให้สอดคล้อง
ความเป็นจริง สามารถใช้
เป็นข้อมูลในการคานวณ
จุดคุ้มทุน)
ทบทวนกระบวนการ
จัดการความรู้ สาหรับ
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
- จัดทาแนวทาง/แผนงาน
- ประชุม เพื่อทบทวน
กากับ ติดตาม และ
ประเมินผล
- การเก็บข้อมูล เพื่อรายงาน
ผลต่อ กบม. และใน SAR

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยของมหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับความเป็น
จริง และสามารถนาไปใช้
ในการตัดสินใจ และการ
บริหารจัดการของ
ผู้บริหารได้

ระดับผลสารวจการรับรู้
ด้านการนาผลการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ของมหาวิทยาลัยไปใช้
ประโยชน์

ระดับ 4.00

ส.ค. 62
– ก.ค. 63

กองคลัง

มหาวิทยาลัยมีระบบการ
จัดการความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรสาย
วิชาการและสนับสนุน
วิชาการ อย่างเป็น
รูปธรรม

1. จานวนผลที่เกิดจาก
การจัดการความรู้ของ
บุคลากรสายวิชาการ
2. จานวนผลที่เกิดจาก
การจัดการความรู้ของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

1 ผลงาน

ส.ค. 62
– ก.ค. 63

กองบริหารงานบุคคล

ควรด าเนิ น การจั ด การความรู้ ที่
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ บุ ค ลากรสาย
วิ ช าการและสนั บ สนุ น วิ ช าการ
อย่างน้อยประเภทละ 1 โครงการ
ส่ ว นคณะ ควรจั ด การความรู้
ส าหรั บ บุ ค ลากรสายวิ ช าการที่
เฉพาะเจาะจงให้ ค รอบคลุ ม กั บ
การวิจัยหรือการเรียนการสอน
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1 ผลงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
1. สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายมอบให้มหาวิทยาลัยจัดทาแผนบริหารรายบุคคล เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น
2. การประเมินปีต่อไปควรนาเสนอผลการประเมินย้อนหลัง 5 ปี เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
3. มหาวิทยาลัยควรศึกษารูปแบบวิธีการประเมินจากต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินในอนาคต
4. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์มผี ลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

สภามหาวิ ท ยาลั ยมี น โยบายมอบให้
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าแผนบริ ห าร
รายบุ ค คล เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
พัฒนายิ่งขึ้น

จัดทาแผนบริหารรายบุคคล
((1) แต่งตั้งคณะกรรมการ (2)
จัดทาแผน/แนวทาง (3) กากับ
ติดตาม (4) ประเมินผล และ
(5) รายงานผล)
ทบทวนวิธี และรูปแบบการ
นาเสนอผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ศึกษารูปแบบวิธีการประเมิน
จากต่างประเทศ
- อบรมให้ความรู้ เรื่อง
เครือข่ายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN.
University Network Quality
Assurance: AUNQA)

การประเมิน ปีต่ อไปควรน าเสนอผล
การประเมินย้อนหลัง 5 ปี เพื่อให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
มหาวิทยาลัยควรศึกษารูปแบบวิธีการ
ประเมิ น จากต่ า งประเทศ เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการประเมินในอนาคต

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและผลักดัน
ให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น

กากับ ติดตามการทาผลงาน
ทางวิชาการกับอาจารย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยมีแผนบริหาร
รายบุคคล

ระดับความสาเร็จของการ
ผลักดันแผนบริหาร
รายบุคคล

ระดับ 3

ส.ค. 62
– ก.ค. 63

กองบริหารงานบุคคล

รูปแบบการนาเสนอผลการ
ประเมินฯ ที่สามารถนาไปใช้
ในการตัดสินในการบริหารได้
มหาวิทยาลัย และผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่อง เครือข่ายการ
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN.
University Network
Quality Assurance:
AUNQA)
มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มี
ผลงานทางวิชาการเพิ่มมาก
ขึ้น

รูปแบบการนาเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมี
ผลคะแนนการทดสอบเฉลี่ย
รวม Post-test เพิ่มขึ้นจาก
Pre-Test

1 ผลงาน

ส.ค. 62
– ก.ค. 63

สานักประกันคุณภาพการศึกษา

ร้อยละ 90

มี.ค. 63

สานักประกันคุณภาพการศึกษา

ร้อยละ 10

ส.ค. 62
– ก.ค. 63

กองบริหารงานบุคคล

ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานทางวิชาการเพิ่มมาก
ขึ้นจากปีที่ผ่านมา
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ส่วนที่ 3
การกากับติดตาม และประเมินผล
การกากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 เป็ น กิ จ กรรมส าคั ญ ที่ มุ่ ง เปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งานกั บ เป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบได้ทราบ และพิจารณาผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
สานักประกันคุณภาพการศึกษากาหนดหลักการกากับติดตาม และประเมินผลตามแผนปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อให้สามารถนาผลประเมินมาใช้ใน
การวางแผนในปีต่อไป ดังนี้
3.1 วัตถุประสงค์ของการกากับติดตาม และประเมินผล
1) เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
ประจ าปี ก ารศึก ษา 2562 ที่ กาหนดไว้ โดยพิ จารณาจากเงื่อ นไข เวลาที่ค วรปฏิบั ติ และสั มฤทธิ์ ผ ลตาม
เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ
2) เพื่ อ ทราบปั ญ หา อุ ป สรรคการด าเนิ น งานเป็ น ระยะๆ อั น จะน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง แผนและ
โครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป
3) เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใ นการ
วิเคราะห์แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ
3.2 ขั้นตอนการกากับติดตาม และประเมินผล
1) ประชุมจัดทาแผนในรูปแบบคณะกรรมการ
2) หน่วยงานที่รับผิดชอบในแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปี
การศึกษา 2562 ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด
3) คณะกรรมการจัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพฯ ติดตาม และประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของ
แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
4) นารายงานผลที่ได้ตามข้อ 3 เขียนในรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ “ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา”
5) ทบทวน/ปรับปรุงแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา
2563
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3.3 ปฏิทินการดาเนินงาน
การกาหนดปฏิทินดาเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปี
การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รายการดาเนินงาน
1 จัดส่งแบบฟอร์มการจัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี
15 พ.ย. 2562

ผู้รับผิดชอบ
สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทา (ร่าง) แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562 ตามแบบฟอร์มที่
กาหนด
3. ประชุมวิพากษ์/พิจารณาแผนพัฒนาฯ ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กับสานักประกันคุณภาพฯ
4. หน่วยงานสนับสนุนส่งแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562 ฉบับแก้ไข ให้สานัก
ประกันคุณภาพฯ
5. นาเสนอแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
ประจาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้
คณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผนพิจารณา (ก่อนเข้า กบม.)
6. นาเสนอแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
ประจาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) พิจารณา
7. แจ้งเวียนแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
ประจาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
8. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (รอบ 9 เดือน) พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานที่เกิด
ปัญหา/อุปสรรค
9. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (รอบ 12 เดือน) พร้อมจัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนดังกล่าว

15 พ.ย. 2562

ทุกหน่วยงานสนับสนุน

2 ธ.ค. 2562

สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
ทุกหน่วยงานสนับสนุน
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20 ธ.ค. 2562

30 ม.ค. 2563

สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

25 ก.พ. 2563

สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

มี.ค. 2563

สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

พ.ค. 2563

สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

ส.ค. 2563

สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562

ภาคผนวก

23

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีการศึกษา 2561
1. บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี โดยมี
วิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้
สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่ อสร้ างความมั่นคงให้ กับประเทศ อีกทั้งยังมีการดาเนินงานที่สอดรับกับ
พันธกิจ 6 ด้าน คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) การพั ฒ นาชุ มชนและสั ง คมที่ ส อดคล้ องตามแนวพระราชด าริ และนโยบายการพั ฒ นาประเทศ และ
6) การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง
ปี การศึกษา 2561 มหาวิ ทยาลั ยฯ กาหนดให้ มีการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน 4 ระดั บ คื อ
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย โดยพบว่า การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย มีการจัดการที่ดียิ่งขึ้น ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยผ่านการกากับมาตรฐาน
โดยมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีมาก จานวน 5 หลักสูตร และระดับคุณภาพดี จานวน 37 หลักสูตร สัดส่วน
อาจารย์ ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.44 (4.81 คะแนน) เป็นร้อยละ 41.78
(5 คะแนน) และสั ดส่ ว นอาจารย์ ป ระจ าสถาบั น ที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการเพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อยละ 25.71
(2.14 คะแนน) เป็นร้อยละ 29.65 (2.47 คะแนน) โดยผลการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนน 4.62 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งคะแนนสูงกว่าปีการศึกษา 2560
ที่คะแนนเท่ากับ 4.58 ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.23)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.77)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.86)
เมื่อวิเคราะห์ในมิติของระบบพบว่า ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) อยู่ในระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.03)
ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และด้านผลลัพธ์ (Output) อยู่ใน
ระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.32) สิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อให้มีผลคะแนนที่สูงขึ้นในด้านปัจจัยนาเข้า คือ ตาแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ประจาสถาบัน เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย ซึ่งเป็นผลเชื่อมโยงถึงผลงานวิชาการของอาจารย์ซึ่งเป็นผลลัพธ์ รวมถึงยกระดับ
การบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้มีคะแนนที่สูงขึ้น จุดเด่นและข้อเสนอแนะดังนี้
จุดเด่น
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1. ทุกหลักสูตรผ่านการกากับมาตรฐาน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคุณภาพดี จานวน 37 หลักสูตร และระดับคุณภาพดีมาก จานวน 5 หลักสูตร
2. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในสถาบัน ด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
3. มีการดาเนินงานในการให้บริการและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีกิจกรรมการให้ขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นอย่างเป็นรูปธรรม
5. มีการกาหนดชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการที่ชัดเจน และดาเนินงานจนเกิดผลลัพธ์อย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
6. การอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนผู้หญิงอย่างยั่งยืน
7. มีการมอบหมายหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยทาแผนปฏิบัติงาน มีการกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่ชัดเจน มีโครงการพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม
บุคคลดีเด่น คนดีศรีจันทรเกษม” เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยได้รับการรับรองรางวัล
สูงสุดระดับชาติ ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
8. นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม การประกวดมารยาทไทย
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6
9. มี ก ารพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ให้ ห น่ ว ยงานสนั บ สนุ น เพื่ อ พั ฒ นา
มหาวิทยาลัย โดยพัฒนาตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด
10. มี ก ระบวนการก ากั บ ติ ด ตาม และควบคุ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลให้ ห น่ ว ยงานภายในมี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สูงขึ้น
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาตามสมรรถนะรายชั้นปี
2. ควรวิเคราะห์การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Base Education : OBE)
เพื่อกาหนดจุดเด่นและสมรรถนะของนักศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนบัณฑิตของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจน
3. ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน
4. ควรพิจารณาพัฒนาหลักสูตรรูปแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 คณะขึ้นไป เช่น หลักสูตรที่สร้าง
ผู้ประกอบการ หรือหลักสูตร 2 ปริญญา
5. ควรส่งเสริมสนับ สนุนให้ ศิษย์เก่ามีส่ว นร่วมในการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เพื่ อพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น
6. กระบวนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการเผยแพร่งานวิจัย ควรมีความสอดคล้องกันเพื่อเอื้อ
ประโยชน์แก่นักวิจัย
7. ควรมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ในระดับคณะ
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8. การให้บริการชุมชนเป้าหมายแต่ละพื้นที่ ควรครอบคลุมทุกด้านที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อชุมชนเข้มแข็งแล้วควรสร้าง
แนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
9. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา
กับการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
10. ควรพัฒนาคณะที่มีคะแนนการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ให้มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดี
11. ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการคานวณจุดคุ้มทุนและควร
คิดค่าลงทะเบียนที่สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้น
12. ควรด าเนิ น การจั ด การความรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสนั บ สนุ น วิ ช าการ
อย่างน้อยประเภทละ 1 โครงการ ส่วนคณะวิชาควรจัดการความรู้สาหรับบุคลากรสายวิชาการที่เฉพาะเจาะจงที่ครอบคลุมกับ
การวิจัยหรือการเรียนการสอนเฉพาะ

2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ลงชื่อ................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์)
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์)
กรรมการ
ลงชื่อ................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา)
กรรมการ
ลงชื่อ................................................................
(อาจารย์สมโชค ฤทธิ์จารูญ)
กรรมการ
ลงชื่อ................................................................
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิพันธ์ พานิช)
กรรมการ
ลงชื่อ................................................................
(นายนัตพงษ์ อนงค์เวช)
เลขานุการ
ลงชื่อ................................................................
(นางสาวณิฐินันท์ ทองอินทร์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ลงชื่อ................................................................
(นายขนก ฤกษ์ดี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
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3. บทนา
3.1. สรุปข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม เป็ น สถาบั น ในกลุ่ ม ข สถาบั น ที่ เ น้ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยได้
กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน
ของสถาบัน ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริ การวิชาการ และ 4) การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และได้เพิ่มเติมพันธกิจด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้องตามแนวพระราชดาริ และนโยบาย
การพัฒนาประเทศ และการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มี นักศึกษาจานวน 7,404 คน โดยจาแนกเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 7,311 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จานวน 67 คน และ
นักศึกษาระดับ ปริญญาโท จานวน 18 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 8 คน มีนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษา จานวน 1,592 คน
อาจารย์ ป ระจ าสถาบั น ทั้ ง หมด จ านวน 371 คน ปฏิบั ติ งานจริ ง จานวน 349 คน ลาศึ กษาต่ อ
จานวน 22 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 370 คน
หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด จานวน 42 หลักสูตร ได้แก่
- ระดับปริญญาตรี
จานวน 38 หลักสูตร
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
จานวน 1 หลักสูตร
- ระดับปริญญาโท
จานวน 2 หลักสูตร
- ระดับปริญญาเอก
จานวน 1 หลักสูตร
คณะจัดการเรียนการสอน จานวน 5 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่
1. คณะเกษตรและชีวภาพ
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์
5. คณะศึกษาศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จานวน 10 ศูนย์/สานัก ได้แก่
1. สานักงานอธิการบดี
2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
4. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
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6. สานักประกันคุณภาพการศึกษา
7. สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
8. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
9. สานักงานตรวจสอบภายใน
10. บัณฑิตวิทยาลัย
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ปรัชญา (Philosophy)
“ความรู้ดี มีคุณธรรม นาชุมชนพัฒนา”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4. ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ
เป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ”
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
ประชุมหารือเพื่อกาหนดรูปแบบการประเมิน โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มการสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีและ
ผู้บริหารหลังจากท่านอธิการบดีกล่าวต้อนรับ แนะนามหาวิทยาลัย และการนาเสนอรายงานการประเมิน
ตนเองซึ่งรูปแบบการการประเมินเป็นแบบพิชญพิจารณ์ (Peer review) และซักถามข้อสงสัยของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อให้เห็นถึงผลการดาเนินงานโดยละเอียด
ระหว่างการประเมิน
คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเอง และ
พิจารณาเอกสาร หลักฐาน สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา และศิษย์เก่า
คณะกรรมการร่วมกับพิจารณาผลการดาเนินงานในแต่ ละตัวบ่งชี้ โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางเสริมจุดเด่น
หลังการประเมิน
1. คณะกรรมการประเมิ น ผลสรุ ป ผลการตรวจสอบข้ อ มู ล รายงานผลการประเมิ น พร้ อ มทั้ ง
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการดาเนินงาน
2. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประเมินซักถามข้อสงสัย
3. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการจัดทารายงานการประเมินผลการประเมินฉบับสมบูรณ์
4. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online
4.2 วิธีตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1. ศึกษารายงานการประเมิน ตนเอง ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานตามองค์ประกอบคุณภาพอย่ าง
ละเอียด และตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
2. สอบถาม สัมภาษณ์ ผู้ดาเนินงานและประมวลสรุปรายงานแต่ละองค์ประกอบ
3. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลตามที่คณะกรรมการประเมินมีข้อสงสัย
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5. ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร

คะแนนการ
 บรรลุ
ประเมิน
 ไม่บรรลุ
ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ค่าเฉลี่ย 3.62

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.2 อาจารย์ ป ระจ าสถาบั น ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ร้อยละ 38.00
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่ง
ร้อยละ 26.00
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
6 ข้อ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
6 ข้อ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.80 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
4.67 คะแนน
และนักวิจัย
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
6 ข้อ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
7 ข้อ
วัฒนธรรม
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัว บ่งชี้ ที่ 5.1 การบริ หารของสถาบั น เพื่ อ การกากั บ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
7 ข้อ
และเอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ

4.61 คะแนน
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155.21
42
155
371
110
371

ค่าเฉลี่ย 3.70 3.70 คะแนน



ร้อยละ 41.78 5.00 คะแนน



ร้อยละ 29.65 2.47 คะแนน



6 ข้อ
6 ข้อ
คะแนนเฉลี่ย 4.23
6 ข้อ
27.72
6
28.16
6

5 คะแนน
5 คะแนน




5 คะแนน



ค่าเฉลี่ย 4.62 4.62 คะแนน



ค่าเฉลี่ย 4.69 4.69 คะแนน



คะแนนเฉลี่ย 4.77
6 ข้อ
คะแนนเฉลี่ย 5.00
7 ข้อ

5 คะแนน



5 คะแนน



5 คะแนน



4.57 คะแนน



คะแนนเฉลี่ย 5.00

7 ข้อ
27.40
6

ค่าเฉลี่ย 4.57
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 1 - 5)

6 ข้อ

6 ข้อ
คะแนนเฉลี่ย 4.86
คะแนนเฉลี่ย 4.62
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6. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบคุณภาพ

ผลการประเมิน

I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

3.74
4.62

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

3.70
4.69

4.23
4.77
5.00
5.00
4.86
4.62

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

1
2
3
4
5
คะแนนเฉลี่ย

4.03

ผลการประเมิน

ระดับดี

ระดับ
ดีมาก

4.57
4.32
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
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7. รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมจุดเด่น
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น
1. หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคุณภาพดี จานวน 37 หลักสูตร และ
ระดับคุณภาพดีมาก จานวน 5 หลักสูตร
2. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในสถาบัน ด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
3. มีการดาเนินงานในการให้บริการและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาตามสมรรถนะรายชั้นปี
2. ควรส่งเสริมสนับ สนุนให้ ศิษย์เก่ามีส่ว นร่วมในการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
1. มีระบบและกลไกด้านการวิจัยที่เข้มแข็ง
2. มีกิจกรรมการให้ขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นอย่างเป็นรูปธรรม
3. มีการสนับสนุนทุนด้านการวิจัย
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. กระบวนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการเผยแพร่งานวิจัย ควรมีความสอดคล้องกันเพื่อเอื้อ
ประโยชน์แก่นักวิจัย
2. ควรให้ความรู้ความเข้าใจนิยามศัพท์ คาว่า ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ในระดับคณะ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น
มีการกาหนดชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการที่ชัดเจน และดาเนินงานจนเกิดผลลัพธ์อย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
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แนวทางเสริมจุดเด่น
การให้บริการชุมชนเป้าหมายแต่ละพื้นที่ ควรครอบคลุมทุกด้านที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อชุมชนเข้มแข็งแล้วควรสร้าง
แนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
1. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสืบสานพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
2. การอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนผู้หญิงอย่างยั่งยืน
3. มีการมอบหมายหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ทาแผนปฏิบัติงาน มีการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ชัดเจน มีโครงการพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม
บุคคลดีเด่น คนดีศรีจันทรเกษม” เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยได้รับการรับรองรางวัล
สูงสุดระดับชาติ ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
4. นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา
ครั้งที่ 6
แนวทางเสริมจุดเด่น
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนทุกสาขาวิชากับ
การวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น
1. มี ก ารพั ฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ให้ ห น่ ว ยงานสนั บสนุ น เพื่ อ พั ฒ นา
มหาวิทยาลัย โดยพัฒนาตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด
2. มี ก ระบวนการก ากั บ ติ ด ตาม และควบคุ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลให้ ห น่ ว ยงานภายในมี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สูงขึ้น
3. ทุกหลักสูตรผ่านการกากับมาตรฐาน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. ควรพัฒนาคณะที่มีคะแนนการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ให้มีคะแนนการประเมินอยู่ใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. ควรวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เพื่อพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดี
3. ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน
4. ควรวิเคราะห์การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Base Education : OBE) เพื่อ
กาหนดจุดเด่นและสมรรถนะของนักศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนบัณฑิตของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจน
5. ควรพิจารณาพัฒนาหลักสูตรรูปแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 คณะขึ้นไป เช่น หลักสูตรที่สร้าง
ผู้ประกอบการ หรือหลักสูตร 2 ปริญญา
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แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
6. ควรวิเคราะห์ ต้น ทุน ต่อหน่ ว ยที่ส อดคล้ องความเป็นจริงมากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูล ในการคานวณ
จุดคุ้มทุนและควรคิดค่าลงทะเบียนที่สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้น
7. ควรดาเนินการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ อย่าง
น้อยประเภทละ 1 โครงการ ส่วนคณะวิชาควรจัดการความรู้สาหรับบุคลากรสายวิชาการที่เฉพาะเจาะจงที่
ครอบคลุมกับการวิจัยหรือการเรียนการสอนเฉพาะ
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