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ช่ือเรื่อง  :  การวิเคราะหผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ             

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ช่ือผูวิจัย : นางสาวหรรษา  สันติวิไลลักษณ 

ป พ.ศ.   : 2560 

 

การวิเคราะหผลการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557- 2559 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก   

แบบบันทึกขอมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 

2557-2559   

ผลการวิจัยพบวา ระดับคะแนนสูงข้ึนในทุกๆป เนื่องจาก คณะมีระบบและกลไกท่ีดีในการพัฒนา

คณาจารยดานการวิจัย ท้ังจากกระบวนการจัดการความรู การสรางแรงบันดาลใจ การสงเสริมสนับสนุน

งบประมาณ ทําใหเกิดผลการดําเนินงานท่ีพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีโครงการบริการวิชาการท่ีลงสูชุมชน 

สนองตอบตอความตองการของชุมชนอยางแทจริง และบูรณาการเชื่อมโยงกับการพัฒนานักศึกษาใหมี

ประสบการณตรงตามศาสตรสาขาวิชา แตคณะควรกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการใหบริการวิชาการแกสังคม 

แลวนําไปสูกับพัฒนาชุมชน อยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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 การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาและความอนุเคราะหของกองวิเคราะหนโยบายและ

แผนท่ีสงเสริมใหพนักงานสายสนับสนุนไดพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research) ดวยการจัด

โครงการ “สงเสริมการทําวิจัยสถาบันสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560” และจัดหาผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงไดแก รองศาสตราจารยวิราพร พงษอาจารย  และผูชวย

ศาสตราจารยผองลักษม จิตตการุญ  ผูวิพากษและใหขอเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการทําวิจัยท่ีถูกตองตาม

ระเบียบวิธีจนทําใหงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จสมบูรณไปไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 

 นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะวิทยาการจัดการท่ีกรุณาใหขอมูลผลการประเมินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557- 2559  เพ่ือทําวิจัยสถาบันสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งนี้ 

 สุดทายนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีไดใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันสําหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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บทท่ี 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  คณะวิทยาการจัดการมุงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หนาท่ีใหสอดคลองกับพันธกิจ เปาหมายและยุทธศาสตรของคณะ จึงไดกําหนดอัตรากําลังของบุคลากรใน

ปจจุบันและท้ังท่ีตองการในอนาคต  เพ่ือใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของคณะและ

มหาวิทยาลัย รวมถึงกําหนดอัตรากําลังท่ีตองการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางาน

ประจําประมาณ  5  ปขางหนา เพ่ือใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมตามเกณฑท่ีสถาบันการศึกษากําหนด 

สามารถนําความรูท่ีไดรับการพัฒนามาเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของแตละคน อีกท้ังยังเปนการสงเสริมเรื่อง

ขวัญกําลังใจแกบุคลากร โดยนําแนวคิดระบบสมรรถนะ (competency system) มาเปนเครื่องมือแปลงกล

ยุทธของคณะไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือสามารถบงชี้ความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ  กอใหเกิดประโยชน

สูงสุดในการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน ภารกิจ  พันธกิจ และนโยบายของผูบริหาร ตลอดจน

เปนการสรางบรรยากาศการบริหารองคการแบบมีสวนรวมจากผูท่ีเก่ียวของ  คณะวิทยาการจัดการ  จึงไดปรับ

นโยบายและแผนกลยุทธการพัฒนาคณะฯ โดยหนึ่งในนโยบายเพ่ือการพัฒนาคณะฯ  ไดกลาวถึง นโยบายดาน

การบริหารจัดการ  ซ่ึงการสนับสนุนการดําเนินงานดานการบริหารจัดการและดานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในเปนอีกหนึ่งภารกิจท่ีสําคัญยิ่งตอผูบริหารและคณะวิทยาการจัดการ 

 ปจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองบริหารการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยมี

การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญท่ีจะสงเสริมและผลักดัน ใหกระบวนการทํางานในทุกระดับและ

บุคลากรท่ีเก่ียวของดําเนินไปอยางสอดคลองกัน เปนระบบ มุงไปในทิศทางท่ีไดรวมกันกําหนดไวเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คณะวิทยาการจัดการเล็งเห็นถึง

ประโยชนของการประกันคุณภาพภายใน อันจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการองคกร ดังนั้น คณะ

วิทยาการจัดการจึงจําเปนจะตองไดรับทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพวาอยูใน

ระดับใด และจําเปนตองรับทราบแนวทางการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายใน การนําเอาผล

การประเมินคุณภาพมาใชในการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนปญหา อุปสรรค และผลกระทบจากการประกัน

คุณภาพภายในของคณะฯ เพ่ือนําเอาขอมูลตางๆเหลานี้ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

  ผูวิจัยจึงมีความประสงคจะศึกษาผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา การดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือใหคณะวิทยาการจัดการไดทราบขอมูลท่ีเปนแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะ

วิทยาการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ปญหาการวิจัย 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยตอเนื่องทุกป และมีผลการประเมินโดยตอเนื่อง แตยังไมมีการจัดระบบผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยตอเนื่องอยางชัดเจน 

 

คําถามท่ีใชในการวิจัย 

ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ป 2557-2559 เม่ือจัดระบบแลวมีลักษณะอยางไร 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

       เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ        

ป 2557-2559  

 

ขอบเขตการวิจัย 

  วิเคราะหผลการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557- 2559 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเนนผลคะแนนในแตละตัวบงชี้ 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

 1.  ผลการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ผลการประเมินท่ีผานกระบวนการวิเคราะหและ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของสถาบันวาสงผลตอคุณภาพตามดัชนีบงชี้ 

 2. การวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะทางความคิด หรือทางวัตถุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง เพ่ือใหเห็นองคประกอบเพ่ือศึกษาแตละองคประกอบหรือวาแยกแยะเพ่ือใหเห็นเพ่ือใหเห็นความสัมพันธ 

ขององคประกอบตางๆ ท่ีทําใหเกิดสิ่งนั้น หรือเรื่องนั้น 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการ

จัดการ  ป 2557-2559  

2. สารสนเทศท่ีไดจากการศึกษาสามารถเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

  มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



3 

 

บทท่ี 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการประกันคุณภาพ 

2. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การศึกษานับวาเปนรากฐานท่ีสําคัญอยางยิ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา แกไข ปญหาสังคม 

เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในชวง ตาง ๆ ตลอดชีวิตตั้งแตการวางรากฐาน

พัฒนาของชีวิต การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถท่ีจะดํารงชีพและประกอบอาชีพไดเปนอยางดี รูเทา

ทันการเปลีย่นแปลงและรวมเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศในความพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของไทยมีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ท่ีปรากฏเปนรูปธรรมอยางชัดเจนในปจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาหลายประเด็นและมีบทบัญญัติ

ใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 6 ท่ีวา

ดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ทฤษฎีการประเมิน (Evaluation Theory)       

ทฤษฎีการประเมินท่ีเนนการตัดสินใจ ( Decision  Making  Evaluation Theory)                                  

ศิริชัย  กาญจนวาสี (2547) กลาววาความหมายของการประเมินไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง 

เริ่มตนจากความเขาใจท่ีวาการประเมินเปนสิ่งเดียวกันกับการวัดผลการเรียนรูของผูเรียน การประเมินเปน 

กระบวนการศึกษาสิ่งตางๆโดยใชระเบียบวิธีวิจัย  การประเมินเปนการตรวจสอบการบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี 

กําหนดไว  การประเมินเปนการชวยเสนอสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ การประเมินเปนการสนองสารสนเทศ 

แกผูท่ีเก่ียวของท้ังหลายดวยการบรรยายอยางลุมลึกและการประเมินเปนการตัดสินคุณคาของสิ่งท่ีมุงประเมิน   

Cronbach  (1963 อางถึงใน ศิริชัย  กาญจนวาสี,2547) การประเมินเปนกระบวนการท่ีเปนระบบใน 

การเก็บรวบรวมและใชสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ   จุดมุงหมายของการประเมินโครงการอยูท่ีความ 

ตองการทราบผลโครงการ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานและสวนใดของโครงการท่ีควรจะ 

ปรับปรุง 

 Akin  (1963 อางถึงใน ศิริชัย  กาญจนวาสี,2547 และสมคิด  พรมจุย, 2542)  การประเมินเปน 

กระบวนการท่ีทําใหเกิดความม่ันใจในการตัดสินใจดวยการคัดเลือกขอมูลท่ีเหมาะสม  การรวบรวมและ 

วิเคราะหเพ่ือจัดทํารายงานสรุปสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอผูบริหารในการตัดสินใจเลือกทางท่ีเหมาะสม  
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Stufflebeam (1963 อางถึงใน ศิริชัย  กาญจนวาสี,2547)  การประเมินเปนการระบุปญหาการจัดหา 

และการเสนอสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือกทางเลือกวิธีการดําเนินงานท่ีเหมาะสม  

กลาวโดยสรุปคือ  การประเมิน หมายถึง กระบวนการท่ีเปนระบบในการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามวัตถุประสงคตางๆท่ีกําหนดไวโดยอาศัยการรวบรวมขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนเพ่ือตัดสินใจ หาทาง

เลือกท่ีเหมาะสม  

รูปแบบการประเมิน  (Evaluation Model)  

รูปแบบการประเมินของ Akin  (1963 อางถึงใน ศิริชัย  กาญจนวาสี,2547 และสมคิด  พรมจุย, 

2542)  ไดเสนอรูปแบบการประเมินท่ีเรียกวา CSE (center for the study of evaluation  approach)  

โดยมี จุดเนนของการประเมินคือการประเมินเพ่ือตัดสินใจ ซ่ึง Akin ไดใหความหมายของการประเมินวาเปน 

กระบวนการกําหนดขอบเขตของสิ่งท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจและเลือกขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสม  การเก็บ 

รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปสูการจัดทํารายงานสรุปใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจในการเลือก 

แนวทางท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงานโครงการ 

 Akin  ไดแบงขอบขายการประเมินเปน 5 ประเด็น ดังนี้ 

 1)  การประเมินระบบ (System  Assessment)  คือการประเมินผลท่ีจําเปนในการใหขาวสารเพ่ือ

สาร ตัดสินใจเก่ียวกับสภาวะของระบบ  

2)  การประเมินการจัดเตรียมโปรแกรม  (Program Planning) คือการประเมินผลท่ีเปนการให 

ขาวสารเพ่ือ ชวยในการเลือกเฟนโปรแกรมเฉพาะโดยหวังวาจะไดพบกับความตองการทางการศึกษาในแงใด 

แงหนึ่ง  

3)  การประเมินการนําไปใช (Program Implementation) คือการประเมินท่ีมีความจําเปนในการ 

จัดหาขาวสารท่ีเก่ียวของกับขอบขายท่ีจะนําโปรแกรมมาใชไดดังตั้งใจ และเก่ียวของกับกลุมท่ีสนใจจะใช 

โปรแกรม 

4)  การประเมินเพ่ือปรับปรุงโปรแกรม (Program   Improvement) คือการประเมินเพ่ือหาขาวสาร 

ระหวางท่ีโปรแกรมดําเนินการอยู วัตถุประสงคตางๆกําลังจะประสบความสําเร็จและผลลัพธท่ีไมคาดคิดกําลัง 

จะเกิดข้ึน ขาวสารเชนนี้คือคุณคาของการขยายขอบขายโปรแกรม  

5)  การประเมินเพ่ือรับรองโปรแกรม  (Program  Certification) คือการประเมินผลท่ีจําเปนในการ 

จัดหาขาวสารท่ีผูทําการตัดสินใจไดใชในการตัดสินเก่ียวกับคุณคาของโปรแกรมและศักยภาพในการขยาย 

ขอบขายใหกวางขวางของโปรแกรมเพ่ือใหใชไดกับสถานการณท่ีสอดคลองกัน                

รูปแบบการประเมินของ  Stufflebeam   Stufflebeam  และคณะ  (อางถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน 

,2540)  ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ การประเมินเรียกวาซิบโมเดล (CIPP Model) เปนการประเมินท่ีเปน

กระบวนการตอเนื่อง โดยมีจุดเนนท่ีสําคัญ คือการใชควบคูกับการบริหารโครงการเพ่ือหาขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจอยางตอเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงคของการประเมินคือการใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ คําวา CIPP 

เปนคํายอมาจาก Content ,Input ,Process และProduct  ซ่ึงสตัฟเฟลบิม ไดใหความหมายของการประเมิน

วาเปนการประเมิน กระบวนการของการบรรยาย การเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูลขาวสารเพ่ือนําไปใช
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ประโยชนในการ ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมซ่ึงการประเมินเพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีสําคัญมุงประเมิน 4 

ดาน คือ    

1) การประเมินสภาพแวดลอม (Content Evaluation : C) เปนการประเมินเพ่ือใหไดขอมูลท่ีสําคัญ 

เพ่ือชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ เปนการตรวจสอบเพ่ือตอบ 

คําถามตางๆ  

2) การประเมินปจจัยเบื้องตน  (Input  Evaluation : I) เปนการประเมินเพ่ือใชขอมูลในการ 

ตัดสินใจปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของกับโครงการ เหมาะสมหรือไม โดยดูวาปจจัยท่ีจะใชจะชวยใหบรรลุจุดหมาย 

ของโครงการหรือไม เปนการตรวจสอบเพ่ือตอบคําถามท่ีสําคัญ  

3) การประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation : P)  เปนการประเมินระหวางดําเนินโครงการ 

เพ่ือหาขอดีและขอบกพรองของการดําเนินงานตามข้ันตอนตางๆท่ีกําหนดไวและเปนการรายงานผลการ 

ปฏิบัติงานของโครงการ ซ่ึงเปนการตรวจสอบเพ่ือตอบคําถามท่ีสําคัญ  

4)  การประเมินผลผลิต (Content Evaluation : c) เปนการประเมินเพ่ือดูวาผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือสิ้นสุด 

โครงการเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม โดยอาศัยขอมูลการรายงานผลท่ีไดจากการประเมินสภาพแวดลอม 

ปจจัยเบื้องตนและกระบวนการรวมดวย  ซ่ึงเปนการตรวจสอบเพ่ือตอบคําถามท่ีสําคัญ  

ทฤษฎีการนําผลการประเมินไปใชประโยชน (A Theory of Evaluation Utilization)   

ศิริชัย  กาญจนวาสี (2547) กลาววาเปาหมายของการประเมิน คือการไดสารสนเทศสําหรับนําไปใช 

ประโยชนในการพัฒนาคุณคาของสิ่งท่ีมุงประเมิน การนําสารสนเทศจากการประเมินไปใชประโยชนมีได หลาย

รูปแบบ ดังเชน ทําใหเกิดความรูความเขาใจสิ่งท่ีประเมินนําไปสนับสนุนการตัดสินใจ การนําไปใชเชิง 

ปฏิบัติการ ปจจัยสําคัญท่ีชวยสงเสริมการนําผลไปใช ไดแกการประเมินท่ีสามารถตอบสนองความตองการใช 

สารสนเทศของผูเก่ียวของ นักประเมินจําเปนตองแสดงบทบาทการประเมินและบทบาททางการศึกษาเพ่ือ 

สรางความเขาใจการประเมิน ผลการประเมินและประสานการนําผลการประเมินไปใชประโยชน  

1) ความหมายและรูปแบบการใชผลการประเมิน  

ในระยะเริ่มแรกการนําผลการประเมินไปใช หมายความถึงการใชอยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถสังเกต 

ไดซ่ึงเปนปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนโดยตรงทันทีท่ีทราบผลการประเมิน  การใชผลการประเมินในลักษณะนี้เรียกวา 

การใชผลการประเมินในเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศท่ีไดจากผลการประเมินเปรียบเสมือนเครื่องมือในการ 

เปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีผลโดยตรงกับการตัดสินใจของผูบริหารเก่ียวกับแผนงาน โครงการ งานท่ีทําตอไป เชน ผล 

การประเมินทําใหเกิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบาย ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน ยุติ/หลักฐานท่ีใชแสดง 

ถึงผลการประเมินในลักษณะนี้สามารถสังเกตไดโดยจากรายงานการตัดสินใจและการสั่งการไดดําเนินการอัน 

เปนผลมาจากการประเมิน 

 2) การใชในเชิงความคิด การใชในเชิงความคิด หมายถึง ผลการประเมินใหขอมูลขาวสาร ใหแสง

สวางทางปญญาท่ีมีอิทธิพลตอความคิดของผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของแตไมไดนําไปสูการตัดสินใจโดยตรงตอ

แผนการปฏิบัติงาน รูสภาพการปฏิบัติงานดานข้ึน ทําใหเกิดความเขาใจในสิ่งท่ีประเมิน ซ่ึงสามารถสะสม
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นําไปสูการตัดสินใจเชิง นโยบายท่ีเก่ียวของเปนตน  ผลการประเมินจึงทําใหเกิดผลในเชิงความคิด           

สรางความคิดใหมเม่ือสะสมมากๆ เขาอาจจะนําไปสูการปฏิบัติเก่ียวกับแผนงานโครงการ อาจนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย  การจัดลําดับความสําคัญใหม การประเมินโครงการทางสังคมสามารถชวยใหผูบริหาร

หรือผูท่ีเก่ียวของเขาใจปรากฏการณ ทางสังคมมากข้ึน การใชสารสนเทศจากการประเมินในลักษณะนี้ทําให

เกิดความสวาง ความเขาใจและการเรียนรูจึงไมควรถูกมองขาม   

การใชผลการประเมินในเชิงความคิดเปนการใชในข้ันแรกท่ีอาจนําไปสูการใชในข้ันตอไป คือการใชใน 

เชิงปฏิบัติการ ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือผู มีสวนเก่ียวของสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศจากการประเมินไปยัง 

สถานการณจริงของแผนงาน โครงการ การใชเชิงปฏิบัติการเกิดข้ึนได 3 รูปแบบ   

การใชในเชิงตรวจสอบยืนยัน  เปนการใชผลการประเมินเพ่ือเปนเหตุสนับสนุนหรือยืนยันแนว 

ทางการตัดสินใจของผูบริหารหรือผูวางนโยบาย  

 การใชในเชิงสัญลักษณ  เปนการใชผลการประเมินเปนเครื่องชวยในการติดตามแนวทางและ 

ระเบียบข้ันตอนท่ีเหมาะสมการใชลักษณะจึงไมไดสนใจการนําผลไปปฏิบัติโดยตรง เปนการใชการควบคุม 

คุณภาพของการประเมินจึงอาจไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการตามแผนงานโครงการ เชน 

การใชสารสนเทศของการประเมินโดยผูตรวจสอบหรือคณะกรรมการกํากับการประเมิน เปนตน     

การใชในเชิงการปฏิบัติ   การใชผลการประเมินเปนเครื่องมือชวยในการลงมือปฏิบัติดําเนินงานซ่ึง 

เปนหลายลักษณะ เชน เปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจเก่ียวกับการพัฒนาหรือปรับแผนงานโครงการ 

ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน  ปฏิบัติการแกไขปญหา เปนตน  การใชในลักษณะนี้จึงอาจสงผลกระทบตอการ 

เปลี่ยนแปลงปรัชญา  วิสัยทัศนองคกร  หลักการและทฤษฎีของโครงการ  

ปจจัยท่ีสงผลตอการใชผลการประเมิน (Factors Affecting Utilization) 

 - ความเขาใจของนักประเมินเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีในกระบวนการใชผลการประเมิน 

 - การตอตานการเปลี่ยนแปลงในองคกร 

 - การประชาสัมพันธไมเพียงพอ 

 - เกิดชองวางระหวางท่ีไดจากการประเมินกับความชัดเจนในวิธีการปฏิบัติ  

– ความเอนเอียงในการประเมิน 

 อุปสรรคในการใชผลการประเมิน Leviton  และ Hughes (1981 อางถึงใน วราภรณ  บุญเจียม

,2546) ไดกลาวถึงอุปสรรคในการใช ผลการประเมินอาจจะเกิดจากสาเหตุตางๆดังนี้  

- การประเมินท่ีมีคุณภาพต่ําจะมีประโยชนนอยเนื่องจากไมสามารถนําไปใชไดจริง 

 - ผลการประเมินไมไดนําไปใชประโยชนเนื่องจากผูประเมินไมรูจักใชหรือผูใชไมไดเลือกผลนั้นมาใช  

- ผลการประเมินนั้นไมมีผลกระทบเพราะสิ่งท่ีเกิดข้ึนไมมีผลตอการตัดสินใจจึงทําใหไมไดผลกา 

ประเมินนั้น   

การใชสารสนเทศในการตัดสินใจ  ควรจะประกอบดวย  3 ประการ  ดังนี้  

1) ตรงตอเวลา  คือสารสนเทศท่ีไดตองทันตอการใชประโยชน มีผลตอการตัดสินใจและมีประโยชน 

ตอผูท่ีมีสวนเก่ียวของ สามารถบอกถึงสภาพหรือแนวโนมการเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งได  
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2) ความสมบูรณของขอมูล คือความถูกตองครบถวน สมบูรณ  ครอบคลุมสิ่งท่ีตองการ  

3) ความสัมพันธของขอมูล คือขอมูลท่ีไดตรงกับความตองการของผูใชขอมูล สามารถสื่อ ความหมาย

ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติไดถูกตอง  

ปจจัยท่ีมีผลตอการประเมิน  

1) คุณลักษณะของผูประเมิน ไดแกความตั้งใจ ความจริงใจในการประเมิน ความรูความสามารถ และ

ความนาเชื่อถือ บุคลิกภาพและความสัมพันธระหวางผูประเมินกับผูใชผลการประเมิน  

2) คุณลักษณะของผูใชผลการประเมิน ไดแกความสนใจในการประเมิน การมีสวนรวมในการ ประเมิน 

ทัศนคติตอการประเมิน ความรูความเขาใจของผูใช  

3) คุณลักษณะของบริบทในการประเมิน ไดแก โครงสรางองคกรจํานวนบุคลากรหรือองคกรท่ี 

เก่ียวของ การเมืองในการประเมิน การกระจายอํานาจและการสื่อสาร  

4) คุณลักษณะของการประเมิน ไดแกความถูกตอง การตอบสนองความตองการของผูใชและความ 

นาเชื่อถือ  

  

 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท (2540 : 2) กลาววา “การประกันคุณภาพ” หมายถึง กระบวนการใน 

การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนแบบแผนและ

เปนระบบ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา การใหการศึกษาจะไดคุณภาพดังกลาว ซ่ึงสอดคลองกับ Cryer (1993 

อางถึงในสํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541 : 7) ท่ีกลาววา “การประกันคุณภาพ” เปนแผนงาน

และปฏิบัติการท้ังหลายท่ีเปนระบบ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา การใหการศึกษาจะสนองตอบตอคุณภาพท่ี

กําหนด  

วันชัย ศิริชนะ (2537 : 10) ไดใหความหมายวา “การประกันคุณภาพ” หมายถึง กระบวนการหรือ  

กลไกใดๆ ท่ีเม่ือไดดําเนินการไปแลวจะทําใหเกิดการดํารงซ่ึงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหไดมาตร-

ฐานอยางตอเนื่อง อันเปนการปองกันผลประโยชนของผูเรียน ผูปกครอง นายจาง ตลอดจนสังคมโดยสวนรวม 

ท้ังนี้ รวมถึงกระบวนการหรือกลไกใดๆ ท่ีริเริ่มข้ึนภายในสถาบันอุดมศึกษาเองหรือหนวยงานภายนอกก็ได  

ทบวงมหาวิทยาลัย (2542 : 1) ไดใหความหมาย “การประกันคุณภาพ” ไววา หมายถึง กิจกรรมหรือ

แนวปฏิบัติท่ีจําเปนตองดําเนินงานเพ่ือประกันวาคุณภาพการศึกษาไดรับการรักษาไวและสงเสริมเพ่ิมพูน และ

เกิดความม่ันใจวา จะไดผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ซ่ึงสอดคลองกับ 

อุทุมพร จามรมาน (2543 : 2) ท่ีกลาววา “การประกันคุณภาพ”  หมายถึง  การระบุความชัดเจนในวัตถุ-

ประสงค  และเปาหมาย  ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน  เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  

Cuttance (1993 : 18) ไดใหความหมายวา “การประกันคุณภาพ” หมายถึง กลยุทธท่ีไดวางแผนไว

อยางเปนระบบและการปฏิบัติงานท่ีไดมีการออกแบบไวโดยเฉพาะ เพ่ือรับประกันวากระบวนการไดรับการ

กํากับดูแล รวมถึงการปฏิบัติงานนั้นมุงไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวอยูตลอดเวลา 
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นิติธร ปลวาสน (2556) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการ

ปฏิบัติภารกิจหลักอยางเปนระบบตามแบบแผนท่ีกําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทําใหเกิด

ความม่ันใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธของการจัด

การศึกษา 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2555)กลาวถึง

ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาวา หมายถึงการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตาม

ภารกิจปกติของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง สรางความม่ันใจใหผูรับบริการ

ทางการศึกษา ท้ังผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม ไดแก สถาน

ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม  

สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

(2554: 7)ใหความหมายของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวา เปนระบบท่ีสถานศึกษาสรางความ

ม่ันใจแกผูรับบริการ ท้ังผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนองคกรหรือสถานประกอบการท่ีรับผูเรียนเขาศึกษา

ตอหรือทํางาน วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด ผูสําเร็จ

การศึกษามีความรูความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรกําหนดและสังคม

คาดหวัง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมท้ังสรางประโยชนใหแกครอบครัวหรือชุมชนตาม

ความเหมาะสม ดวยการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพท้ังองคกร โดยใชหลักการมีสวนรวม บุคลากรในสถานศึกษา

โดยเฉพาะครู และผูบริหารตระหนักถึงเปาหมาย คือ ผลประโยชนเกิดกับผูเรียนเปนอันดับแรก 

Lazăr VLĂSCEANU et al. (2007: 74)รวบรวมความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาใน 

ระดับอุดมศึกษาวา เปนกระบวนการท้ังหมดในการประเมินคุณภาพ (การประเมิน การติดตาม การประกัน 

การรักษา และการพัฒนา) ของระบบ สถาบัน หรือหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาท่ีกําลังดําเนินการ และทํา

อยางตอเนื่อง ระบบการประกันคุณภาพท่ีมีการบังคับใชจะมุงเนนความรับผิดชอบและการพัฒนา โดยมีการให

ขอมูลและการตัดสิน (ไมใชการจัดอันดับ) ผานกระบวนการท่ีตกลงกันไวและมีการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ 

ตามเกณฑท่ีมีการสรางข้ึนอยางถาวร ระบบการประกันคุณภาพหลายๆ ระบบจะใหความหมายแตกตางกัน

ระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ไดแก การท่ีสถาบันอุดมศึกษาทําการติดตามและพัฒนาคุณภาพ

ของตนเอง) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก(ไดแก การมีหนวยงานระหวางสถาบัน หรือหนวยงาน

ท่ีควบคุมสถาบันทําการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตร) กิจกรรมการประกันคุณภาพ

ข้ึนอยู5กับกลไกของแตละสถาบันท่ีจําเปนในการสรางวัฒนธรรมคุณภาพการจัดการดานคุณภาพ การยกระดับ

คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการประเมินคุณภาพเปนสวนหนึ่งในการประกันคุณภาพ  

โดยสรุป การประกันคุณภาพ หมายถึง กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และ

ประเมินคุณภาพอยางเปนระบบ เพ่ือใหม่ันใจวา คุณภาพการศึกษาไดรับการรักษาหรือไดมาตรฐานอยาง   

ตอเนื่องและสงเสริมเพ่ิมพูน  เพ่ือใหไดผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามลักษณะท่ีพึงประสงค 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  ไดกําหนด

จุดมุงหมายและหลักการ  ของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานซ่ึงการประกันคุณภาพ

การศึกษา  จะประกอบดวย“ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”เพ่ือ

ใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา   

 การประกันคุณภาพภายใน    เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและ

ประเมินการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบายเปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน

ท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัดโดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ กระบวนการ

บริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องมีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในเสนอตอบสภาสถาบันหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณา  และเปดเผยตอ

สาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ  เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก 

   การประกันคุณภาพภายนอก    เปนการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) หรือสมศ. หรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ีสํานักงานดังกลาวรับรองเพ่ือเปนการประกัน

คุณภาพใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีหลักเกณฑและวิธีการประเมินท่ี

เปนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือใหการประเมินมีความสมดุลระหวางเกณฑท่ีกําหนด  กับงานท่ีสถานศึกษา

ดําเนินการ 

 

 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ลัดดา ศรีโท(2550) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศใน     

การประกันคุณภาพภายในเพ่ือพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัด

ขอนแกน ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปจจุบันและปญหาระบบการจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศในการ

ประกันคุณภาพภายในเพ่ือพรอมกับการประเมินคุณภาพภายนอกสําหรับสถานอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน 

พบวาสถานศึกษามี 1.1) การจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในยังมีการวางแผน

ไมมากเทาท่ีควร 1.2) เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในบางตัวบงชี้ไม

สมบูรณ 1.3)การแบงผูรับผิดชอบในการจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายใน

แบงเปนมาตรฐาน ใหแตละแผนกและสาขา รับผิดชอบ ซ่ึงมีคุณวุฒิ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณยังไมสอดคลองกับเนื้อหาตามมาตรฐานการและมีประสบการณคอนขางนอย 1.4) การจัดเก็บ

ขอมูลและสารสนเทศซํ้าซอนกันระหวางฝายและงาน 1.5) ปฏิทินและชวงเวลาในการจัดเก็บขอมูลและ

สารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในยังไมชัดเจนซ่ึงเม่ือจะทํารายงานการประเมินตนเองตองมีการจัดเก็บ 
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รวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมในบางตัวบงชี้เพ่ือใหไดขอมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ทําใหขอมูลบางมาตรฐานไมเปนปจจุบัน 1.6)การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศยังมี

ความตอเนื่องไมเทาท่ีควร 2) ระบบการจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในเพ่ือ

พรอมกับการประเมินคุณภาพภายนอก สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน

ประกอบดวย 2.1 ดานปจจัย (Input) ขอมูลท่ีตองการเก็บตามมาตรฐานอาชีวศึกษาไดแก แหลงขอมูล วิธีการ

จัดเก็บขอมูล แบบจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ผูจัดเก็บขอมูล ผูกํากับติดตามและชวงเวลาในการจัดเก็บขอมูล2.2 

ดานการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 2.3ดานการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 2.4ดานผลผลิต -18-(Output)

สารสนเทศในการายงานผลการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จํานวน 6มาตรฐาน34ตัวบงชี้ พรอมท้ังทําคูมือ

การใชระบบการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก ทําใหสถานศึกษามีระบบการจัดการฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพในดานอรรถประโยชน (Utility 

Standards)คือผลการประเมินท่ีไดตรงตามความตองการของผูใชผลการประเมิน เชน ผูบริหารระดับสูง ดาน

ความเปนไปได (Feasibility Standards)คือวิธีการท่ีใชในการประเมินจะตองมีความเปนไดในการปฏิบัติจริง 

ประหยัด คุมคา ดานความเหมาะสม (Propriety Standards) คือวิธีการประเมินจะตองไมสงผลกระทบตอผูมี

สวนเก่ียวของและไมกอใหเกิดผลเสียหายตอผูใหขอมูล ดานความถูกตอง (Accuracy Standards) คือวิธีการ

ประเมินตองสามารถวัดไดตรงตามสิ่งท่ีตองการวัดจริง มีความครบถวนสมบูรณ แหลงผูใหขอมูลมีความเชื่อถือ

ไดมีการวิเคราะหและประเมินผลอยางถูกตองและผลการประเมินมีความเปนปรนัย 

 จุฑารัตน วิทยาขาว(2541) ก็ไดศึกษารูปแบบและปญหาอุปสรรคของกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษา แตเปนการศึกษารายกรณี ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ผลการวิจัยท่ีพบมี

ความสอดคลองกับสุวิมล ราชธนบริบาล โดยเฉพาะในเรื่องของปญหาและอุปสรรค ซ่ึงผูวิจัยรายงานวากอนท่ี

ทบวงมหาวิทยาลัยจะไดประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันฯไดดําเนินการใหมีการควบคุม

คุณภาพภายในมาบางแลว หากแตมิไดมีการดําเนินการอยางเปนระบบการ นํานโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย

มาปฏิบัติจึงเปนการกระตุนใหมีการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ การศึกษาอยางมีระบบมากข้ึน เพ่ือเตรียม

ความพรอมใหหนวยงานภายนอกเขามาตรวจสอบอยางไรก็ตามการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือยังไมบรรลุสําเร็จอันเนื่องมาจากปญหาและอุปสรรคตางๆ      

จํานวน 6 ประการ ดังตอไปนี้ 1. ความเขาใจท่ีไมตรงกันของผูบริหารและคณาจารยเก่ียวกับวัตถุประสงคและ

เปาหมายของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพบวากลุมผูบริหารมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่อง

ดังกลาวมากกวาคณาจารย 2. แมวากลุมผูบริหารโดยท่ัวไปจะมีความรูความเขาใจท่ีดีแตเม่ือศึกษาเปนราย

กรณีพบวาผูบริหารใหความสําคัญกับกระบวนการนี้แตกตางกัน ดังนั้นความกาวหนาของการประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับหนวยงานหรือคณะจึงอยูในระดับท่ีแตกตางกันมาก นอกจากนี้ความตอเนื่องของวาระ

ผูบริหารก็สงผลกระทบตอความกาวหนาดวยเชนกัน 3. ความแตกตางกันของทัศนคติ ท้ังนี้คณาจารยมี

ความเห็นวาการท่ีใหคณาจารยถูกประเมินผลการ จัดการเรียนการสอนแตเพียงฝายเดียวเปนการกระทําท่ีไม

เปนธรรม โดยเห็นวาผูบริหารก็สมควรไดรับการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานดวยเชนกัน 4. ความ

บกพรองของการสื่อสารและประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ โดยผูวิจัยพบวาปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญมาก
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ประการหนึ่งคือการท่ีบุคลากรสวนใหญไมมีความรูความเขาใจอยางแทจริงเก่ียวกับเรื่อง ของการประกัน

คุณภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากการประชาสัมพันธท่ีไมดี/เพียงพอ ท้ังในระดับคณะและระดับสถาบันฯ     

5. ยังไมมีการแตงตั้งบุคลากร คณะกรรมการ และองคกรกลางท่ีมีความรูความสามารถเขามารับผิดชอบการจัด

ดําเนินงานดานนี้โดยเฉพาะ 6. ลักษณะท่ีแตกตางกันของหนวยงานหรือคณะ ไดสงผลกระทบใหความกาวหนา

ของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันเชน คณะท่ีกอตั้งมานานมีความพรอมทางดานบุคลากร 

และงบประมาณมีแนวโนมท่ีชัดเจนท่ีจะกาวหนามากกวาคณะเพ่ิงกอตั้งเปนตน 
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บทท่ี 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง การวิเคราะหผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม เปนการวิจัยเชิงวิเคราะห ( Analytical Research )  โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการ

ดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. แหลงขอมูลการศึกษา 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

  แหลงขอมูล 

 แหลงขอมูล ท่ีนํามาศึกษา คือ รายงานผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา             

คณะวิทยาการจัดการ ประจําป พ.ศ.2557-2559 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก แบบบันทึกขอมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของคณะวิทยาการจัดการ ประจําป พ.ศ.2557-2559 ซ่ึงประเด็นท่ีบันทึก ไดแก รายงานผลการประเมิน

คุณภาพ รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา ดังแสดงในภาคผนวก 

  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เก็บรวบรวมขอมูลโดยประสานงานกับโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2. ศึกษาขอมูลจากเอกสารรายงานผลการประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 

2557-2559 และขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

การวิเคราะหขอมูล 

จากขอมูลท่ีไดเก็บรวบรวมมาแลวนั้น ไดนํามาวิเคราะหดวยวิธีดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลจากรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ ของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 

2557-2559  โดยนําคะแนนท่ีไดในแตละปมาเปรียบเทียบกัน แลวคํานวณหาคาความถ่ี และหาคารอยละ  

2. วิเคราะหจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา ของแตละองคประกอบ โดยนําขอมูลท่ีความสอดคลองกันมา

รวบรวม และสรุปเปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยนําเสนอขอมูลดวยวิธีการบรรยาย 
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บทท่ี 4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม นําเสนอผลการวิเคราะหออกเปน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ปการศึกษา 2557-2559 

ตอนท่ี 2    ผลการวิเคราะหจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาของแตละองคประกอบ ในปการศึกษา 2557-2559 

ผลการวิเคราะห  

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  

ปการศึกษา 2557-2559 

 การวิเคราะหผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก

องคประกอบ มีคะแนนการประเมินท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ในป

การศึกษา 2557 มีคะแนนการประเมิน 3.63 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.60 สวนในปการศึกษา 2558 มีคะแนน

การประเมิน  3.98 คิดเปนรอยละ 79.60 มี และในปการศึกษา 2559 มีคะแนน  4.16 คิดเปนรอยละ 83.20 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557-2559 จําแนกตามองคประกอบ 

องคประกอบในการประกันคุณภาพคณะ ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558  ปการศึกษา 2559 

คะแนนเฉลี่ยแตละตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 1.92 2.97 3.06 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอก 

2.50 2.93 3.39 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

2.23 1.82 2.61 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจํา 

0.00 0.00 0.00 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 4.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบท่ี 1 2.78 2.79 3.18 
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องคประกอบในการประกันคุณภาพคณะ ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558  ปการศึกษา 2559 

คะแนนเฉลี่ยแตละตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

5.00 5.00 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

5.00 5.00 5.00 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 

4.50 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 2 4.83 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 3การบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 3 5.00 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

4.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 4 4.00 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารและการจัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของคณะ 

4.00 5.00 5.00 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

3.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 5 3.50 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุก

องคประกอบ 

3.63 3.98 4.16 

 

จากตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะหภาพรวม จําแนกตามรายองคประกอบ  

 องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต พบวา มีคะแนนเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก หลักสูตรมีความเขาใจและ

เตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินไดเปนอยางดี และคณะวิทยาการจัดการไดมีการสนับสนุนใหอาจารย

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน จึงทําใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  
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ตัวบ่งชี ้

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557-2559 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ปีการศึกษา 2557 

ปีการศึกษา 2558 

 ปีการศึกษา 2559 

องคประกอบ 2 การวิจัย พบวา ระดับคะแนนอยูในระดับท่ีสูงและคงท่ี เนื่องจาก คณาจารยมี

ผลงานวิจัยจํานวนมากและการทําตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน   

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ พบวา มีคะแนนอยูในระดับสูงท้ังสามปการศึกษา  

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา มีคะแนนเพ่ิมข้ึนแสดงใหเห็นถึงการ

มุงม่ันพัฒนาผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ พบวา มีคะแนนท่ีสูงข้ึนและคงท่ีมีการดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จากผลคะแนนท้ังหาองคประกอบสงผลทําใหคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึนในทุกๆป

การศึกษา ดังนี้ ในปการศึกษา 2558 มีคะแนนเพ่ิมข้ึน รอยละ 7.00 จากปการศึกษา 2557 และในป

การศึกษา 2559 มีคะแนนเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.60 จากปการศึกษา 2558 

   แผนภูมิ 1 : แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557-2559  คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาของแตละองคประกอบ ในปการศึกษา 2557-2559 

จากการรวบรวมรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาในการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน คณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา 2557-2559 จากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ซ่ึง

สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  
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ตารางท่ี 2 แสดงจุดเดนของแตละองคประกอบ ในปการศึกษา 2557-2559 

องคประกอบท่ี ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

องคประกอบท่ี 1  

การผลิตบัณฑิต 

- คณะมียุทธศาสตรใน

การพัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ความพรอมไปสู

ประชาคมอาเซียนท่ี

ชัดเจน 

- อาจารยมีความใกลชิด

นักศึกษา  ดูแลนักศึกษา

เปนอยางดีสงผลตอการ

พัฒนานักศึกษา 

- คณะไดแยกศูนย 

S.O.S  มาใหบริการ

ใหกับนักศึกษาในระดับ

คณะทําใหนักศึกษา

ไดรับขอมูลขาวสารท่ีมี

ประโยชน   แตท้ังนี้ใน

กระบวนการประเมิน

คุณภาพการใหบริการ

ของศูนย S.O.S.ควร

สังเคราะหใหมีความ

ครอบคลุมประเด็นใน

การประเมิน  ซ่ึงจะทํา

ใหขอคําถามลดนอยลง 

-  คณาจารยสวนใหญมี

จิตวิญญาณความเปนครู

สูง ใสใจดูแลนักศึกษา 

ท้ังเรื่องการเรียนการ

สอนและ การใชชีวิต  

- มีระบบอาจารยท่ี

ปรึกษาท่ีเขมแข็ง โดยมี

กระบวนการให

คําปรึกษาท่ีใสใจทุก

รายละเอียดของการใช 

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  

โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย 

SOS ของคณะท่ีมีการ

มอบหมายอาจารยท่ี

รับผิดชอบอยาง ชัดเจน 

จัดสถานท่ีเพ่ือให

นักศึกษาเขามาปรึกษา

ไดอยางสะดวก เพ่ือให

นักศึกษาไดจบไปเปน

บัณฑิตท่ีสมบูรณ 

องคประกอบท่ี 2 

การวิจัย  

- - คณะมีกระบวนการ

จัดการความรูจากผูมี

ประสบการณ 

 ท้ังในประเด็นทุนวิจัย 

และการตีพิมพเผยแพร

งานวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาติ จนทําให

มีผลการดําเนินงานดาน

การวิจัยอยางกาว

กระโดด 
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องคประกอบท่ี ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

   บุคลากรมีศักยภาพใน

การหาแหลงทุนวิจัย 

 และมีการกระจายทุน

วิจัยไปยังทุกศาสตร

สาขาวิชาอยางครบถวน 

องคประกอบท่ี 3  

การบริการวิชาการ 

  - คณะมีกระบวนการนํา

โครงการบริการวิชาการ

ไปใชประโยชน ท่ีชัดเจน 

โดยการบรูณาการกับ

การจัดการเรียนการสอน 

ซ่ึงใหนักศึกษาเขาไปมี

สวนรวมในการบริหาร

จัดการโครงการบริการ

วิชาการ รวมท้ังบทบาท

ในการทําหนาท่ีวิทยากร 

รวมถึงชุมชนผูรับบริการ

ไดความรูในการพัฒนา

ชุมชน แตท้ังนี้เพ่ือให

เกิดผลกระทบอยางเห็น

ไดชัด ควรจะสงเสริม

สนับสนุนใหเกิดรายไดท่ี

เพ่ิมข้ึน มีความเปนอยูท่ี

ดีข้ึนแกชุมชนสังคม 

บูรณาการกับการเรียน

การสอนเพ่ือใหนักศึกษา

ไดเรียนรูนอกหองเรียน  

และเปนการตอยอด

งานวิจัยในอนาคต 

องคประกอบท่ี 4 

การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- - คณะมีชองทางในการ

เผยแพรศิลปะและ

วัฒนธรรมอยาง

หลากหลาย 
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องคประกอบท่ี ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

องคประกอบท่ี 5 

 การบริหารจัดการ 

- - - คณะเปดโอกาสให

บุคลากรทุกภาคสวนได

แสดงความคิดเห็นในการ

พัฒนาคณะ  โดยอาศัย

ความรวมมือการ

ดําเนินงานระหวางคณะ

กับหลักสูตร  และ

ระหวางหลักสูตรกับ

หลักสูตร  มี วัฒนธรรม

การทํางานรวมมือกัน

ทํางานแบบครอบครัว  มี

ความอบอุน  ชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน  รวมถึงมี

กระบวนการบริหาร

จัดการโดยอาศัยความ

รวมมือการ ดําเนินงาน

ระหวางคณะกับ

หลักสูตรและหลักสูตร

กับหลักสูตร  ทําใหเกิด

การพัฒนาอยางเห็นได

ชัด เชน ผลงานวิจัยท่ี

กระจายไปในทุก

หลักสูตร  และมีจํานวน

ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางกาว

กระโดด 

      -คณะสงเสริม

สนับสนุนในการพัฒนา

คณาจารยไดอยางเต็ม

ศักยภาพ  มี

กระบวนการจัดสรร

งบประมาณในการ

พัฒนาบุคคลรายบุคคล 

มห
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องคประกอบท่ี ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

   ท้ังฝายวิชาการและฝาย

สนับสนุน รวมถึงการ

สนับสนุนทรพัยากรสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู   

     -คณะมี

กระบวนการพัฒนา

คณาจารย  โดยเชื่อมโยง

กับการสรางแรงบันดาล

ใจ  โดยการเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความ

เชี่ยวชาญ  หรือประสบ

ความสําเร็จ  เชน  

ศาสตราจารย และรอง

ศาสตราจารย มารวม

ถายทอดองคความรู

ใหกับคณาจารย  ทําให

อาจารยเกิดแรงกระตุน

ในการสรางสรรคผลงาน

ทางวิชาการ  จนนําไปสู

การขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาไดใหแนวทางเสริมและจุดเดนแกหนวยงานทุกรอบป

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือนํามากําหนดเปนแนวทางดําเนินงานในรอบปถัดไป สําหรับการ    

วิเคราะหตนเอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุปรายละเอียดได ดังนี้  

  จากตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะหภาพรวม จําแนกตามรายองคประกอบ   

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต พบวา คณะวิทยาการจัดการมีจุดแข็งในเรื่องการการผลิตบัณฑิตท่ี

ชัดเจน แสดงใหเห็นวามีความพรอมในการผลิตบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติ มีความพรอมท่ีออกไปสูโลกของการ

ทํางานตอไป  

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย พบวา ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการไดมีการตีพิมพเผยแพร

งานวิจัยจนมีผลงานท่ีกาวกระโดด สงผลทําใหมีจุดเดนในเรื่องของของงานวิจัยอยางชัดเจน 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ พบวา ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มีจุดเดนใน

ดานการบริการวิชาการเนื่องจากในการจัดการเรียนการสอน ไดใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัด

โครงการบริการวิชาการ ซ่ึงการท่ีนักศึกษาไดเรียนรูนอกหองเรียนถือเปนการใหนักศึกษาไดมีกระบวนการ

เรียนรูสูบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพ 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ    

มีการเผยแพรศิลปะ และวัฒนธรรมผานทางสื่อออนไลน และจดหมายขาวเสียงแกวของคณะวิทยาการจัดการ 
จึงสงผลทําใหบรรลุวัตถุประสงคและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ พบวา การบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ มีการกํากับ

ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร  และการชวยเหลือหรือสนับสนุนหลักสูตรให

ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีขับเคลื่อนใหหนวยงานบรรลุตามเปาหมาย เพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพและประสิทธิภาพของหนวยงานใหมากข้ึน 

ตารางท่ี 3 แสดงจุดท่ีควรพัฒนาของแตละองคประกอบ ในปการศึกษา 2557-2559 

องคประกอบท่ี ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

องคประกอบท่ี 1  

การผลิตบัณฑิต 

-  คณะควรจัดกิจกรรม

การทุกดานท่ีจัดใหกับ

นักศึกษาของคณะควร

ดําเนินการเองเปนหลัก  

เนื่องดวยศาสตรของแต

ละสาขาวิชามีความ

แตกตางกัน  โดยจัดท้ัง

ในภาพรวมของคณะ  

และแยกตามหลักสูตร

สาขาวิชา  และคณะควร

กํากับติดตามในการให

ความรูท่ีเปนประโยชน

ตอนักศึกษาท่ีจะเขาสู

การทํางานในการจัด

กิจกรรมการเตรียมความ

พรอมควรแยกระหวาง

การเตรียมความพรอม

ฝกงาน  และการเตรีย 

 - ในกระบวนการ

ประเมินคุณภาพการจัด

กิจรรมและการบริการ

ควรสะทอนใหครบท้ัง 3 

ดาน  และควรมีการ

จัดทําเปนขอคําถาม

ปลายเปดเพ่ือทราบ

ความคิดเห็นของ

นักศึกษาเพ่ิมเติมและ

นําไปพัฒนาปรับปรุงได

ตรงประเด็นอยางชัดเจน  

รวมถึงควรระบุ

กลุมเปาหมายท่ี

เก่ียวของกับประเด็นการ

ประเมินเพ่ือให

สอดคลองกับผลการ

ประเมินดังกลาว 

- ในการจัดกิจกรรมให 

- คณะควรมีฐานขอมูล

สถานท่ีฝกประสบการณ

วิชาชีพ  และมีผล

สะทอนคุณภาพของ

สถานประกอบการจาก

รุนพ่ี  เพ่ือเปนแนวทาง

ในการเลือกสถาน

ประกอบการท่ีมีความ

เหมาะสม  ทําใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการ

ฝกประสบการณวิชาชีพ 

- ควรพัฒนานักศึกษาให

มีทักษะดาน

ภาษาตางประเทศให

มากข้ึน โดย กิจกรรม

เสริมหลักสูตร หรือ

สอดแทรกความรูใน

รายวิชา 
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องคประกอบท่ี ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

 ความพรอมกอนจบ

การศึกษา  โดยสามารถ

อบรมในชวงหลัง

กิจกรรมนําเสนอหลัง

ฝกงาน  

- ในการประเมินขอมูล

ในการใหบริการแตละ

ดาน  คณะควร

ดําเนินการประเมินเอง

เพราะจะเปนประโยชน

ตอการนําผลการ

ประเมินไปพัฒนา

ปรับปรุงในการใหบริการ

ดานตาง ๆ ของคณะได

อยางตรงจุด 

- ในการจัดโครงการ

เตรียมกอนทํางาน เชน 

เตรียมความพรอมใน

การสอบรับราชการ 

อบต. และ กพ. ควรมี

การประชาสัมพันธและ

สงเสริมและสนับสนุนให

นักศึกษาชั้นปท่ี 4  

รวมถึงศิษยเกาใหเขา

รวมใหเปนไปตาม

เปาหมาย  เพราะเปน

โครงการท่ีเปนประโยชน

ท้ังนักศึกษาและศิษยเกา

เปนอยางยิ่ง 

- ในการจัดแผนกิจกรรม

นักศึกษาควรใหทุก

หลักสูตรเขามามีสวน 

ความรูแกศิษยเกา  ควร

สรางความรวมมือ

ระหวางหลักสูตร

สาขาวิชา  ซ่ึงจะเกิด

ประโยชนท้ังตอ

นักศึกษาปจจุบันและ

ศิษยเกา 

    - คณะควรสงเสริมให

แตละหลักสูตรเขา

รวมสหกิจศึกษา เพ่ือ

เปนทางเลือกใหกับ

นักศึกษา และเกิด

ประโยชนท่ีนักศึกษาจะ

ไดรับในการทํางานจริง

ในอนาคตท่ีจะไดรับ

ความรูตรงตามศาสตร

สาขาวิชามากยิ่งข้ึน 

- จากการท่ีคณะไดจัด

กิจกรรมใหความรูและ

ทักษะดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา  ควร

มีกระบวนการกํากับ

ติดตามนักศึกษาในการ

นําความรูไปใชประโยชน

ในการจัดกิจกรรมตาม

กระบวนการ PDCA อีก

ท้ังควรสะทอนผลการ

ดําเนินงานในการเขียน

รายงานประเมินตนเอง

ผล  ซ่ึงควรจะอธิบายถึง

การนําความรูท่ีไดรับไป

ใชในการพัฒนากิจกรรม

ของนักศึกษา   มห
าวิท
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องคประกอบท่ี ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

 รวม  เพราะเปนการ

เชื่อมโยงกับศาสตรวิชา 

และบรูณาการกับการ

บริการวิชาการ 

โดยเฉพาะในภาพสวน

การจัดกิจกรรมของคณะ 

และของมหาวิทยาลัย  

ซ่ึงอาจจะมีการแตงตั้ง

นักศึกษาเขามาเปน

คณะกรรมการเพ่ือเขา

มาสูกระบวนการมีสวน

รวมอยางชัดเจน 

  

องคประกอบท่ี 2  

การวิจัย 

- คณะควรพัฒนาระบบ

สารสนเทศดานการวิจัย

ของคณะ  เพ่ือประโยชน

นําไปสูฐานขอมูลในการ

ตัดสินใจ 

- คณะควรวิเคราะห 

สังเคราะห ขอมูลดาน

การวิจัย  โดยมีลักษณะ

เปนรายงานสรุปผลดาน

การวิจัยใน   แตละมติ

ของผลงานวิจัย  เพ่ือให

ไดระบบสารสนเทศของ

คณะท่ีนําไปสูการบริการ

การตัดสินใจ และนําไปสู

การพัฒนาประเด็นตาง 

ๆ ดานการวิจัยตามท่ี

ควรดําเนินการพัฒนา

ปรับปรุงตามขอมูลเชิง

ประจักษท่ีไดรายงาน 

- 

องคประกอบท่ี 3        

การบริการวิชาการ 

- - คณะมีการใหบริการ

วิชาการแบบใหเปลาใน

ทุกโครงการ   

- 
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องคประกอบท่ี ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

 - ซ่ึงแทจริงแลวคณะมี

ศักยภาพของอาจารยท่ี

หลากหลายศาสตรตาม

ความตองการของ

ผูรับบริการ   ดังนั้นควร

พัฒนาในดานการสรรหา

รายไดใหกับคณะ  โดยเก็บ

คาลงทะเบียน 

- ควรมีการกํากับติดตาม 

และประเมินความสําเร็จ

ของการใหบริการวิชาการ

ท่ีไดลงสูชุมชน  เพ่ือใหเกิด

ความตอเนื่องและยังยืนใน

ชุมชนนั้น ๆ  เพ่ือขยายผล

ไปยังชุมชนอ่ืน ๆ 

 

   

องคประกอบท่ี 4     

การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- -ในการประเมินผล

ความสําเร็จตามตัวบงชี้

ความสําเร็จวัตถุประสงค

ของแผน ในสวนของ

การบูรณาการในรายวิชา  

ควรระบุใหชัดเจนวามี

รายวิชาใดบางท่ีมีการบูร

ณาการ 

- 

องคประกอบท่ี 5 การ

บริหารจัดการ 

- คณะควรมี

กระบวนการสาํรวจ

ความตองการของ

หลักสูตรสาขาวิชาใน

สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

- คณะควรมีการการ

จัดทํา SWOT ท่ี 

- คณะควรมีการรายงาน

ความคุมคาใหชัดเจน  เพ่ือ

สะทอนไปยังประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการ

ผลิตบัณฑิตและโอกาสใน

การแขงขัน  และเกิด

ประโยชนในเชงิบริหารงาน

ในภาพรวมท่ีสะทอนยัง 

- 
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องคประกอบท่ี ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

 เชื่อมโยงไปยังแผนกล

ยุทธทางการเงินและ

แผนปฏิบัติการ

ประจาํป              - 

คณะควรวิเคราะห

ปญหาท่ีเกิดข้ึน กับ 

ความเสี่ยง  ออกจาก

กัน  วาประเด็นท่ี

วิเคราะหเปนปญหา  

หรือ เปนความเสี่ยงท่ี

แทจริง 

ตนทุนในทุกหลักสูตร 

 -ในการวิเคราะหการ

ความเสี่ยงควรระบุสาเหตุ

ใหชัดเจนวาเกิดจากปจจัย

ภายนอกอยางไร อีกท้ัง

ควรพึงระวังระหวาง 

“ความเสี่ยง” และ  

“ปญหา 

-ในการจัดการความรู  

นอกเหนือมีการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู  มีกา

รวบรวมองคความรูแลว 

ควรมีกระบวนการเผยแพร

ใหเขาถึงไปยังบุคลากรท่ี

ชัดเจนเพ่ือนําไปสูการ

ปฏิบัติ  เชน  การจัดทํา

เปนประกาศเพ่ือเปนแนว

ปฏิบัติท่ีชัดเจน 

 

ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาไดใหขอเสนอแนะและจุดท่ีควรพัฒนาแกหนวยงานทุก

รอบปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือนํามากําหนดเปนแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานในรอบป

ถัดไป สําหรับการวิเคราะหตนเองตามขอเสนอแนะดังกลาว พบวา คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ยังตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตอไป ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดได ดังนี้  

  จากตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหภาพรวม จําแนกตามรายองคประกอบ   

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต พบวา ท้ังในปการศึกษา 2557 -2559 คณะวิทยาการจัดการยัง

ขาดแผนการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือจัดเก็บสถานท่ีฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา และการจัดอบรม

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เชน ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษในสํานักงาน เพ่ือใหนักศึกษาเกิด

ความม่ันใจในการปฏิบัติงานและใหการฝกประสบการณวิชาชีพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน ซ่ึงทางคณะดําเนินการ ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางความเขาใจใน

การดําเนินกิจกรรมตอไป 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย พบวา ท้ังในปการศึกษา 2557 และ 2558 คณะวิทยาการจัดการยังมีการ

ตีพิมพเผยแพรงานวิจัยคอนขางนอยและยังขาดการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการวิจัย สงผลทําใหมีจุดท่ีควร
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พัฒนาในเรื่องของของงานวิจัย จึงควรสรางระบบและหาแนวทางในการบริหารงานไดเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน  

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ พบวา ในปการศึกษา 2558  คณะวิทยาการจัดการ ยังขาดการ

สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย และบุคลากรพัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือใหมีศักยภาพ

สามารถนําองคความรูไปใชในการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตรได

อยางมีประสิทธิภาพ 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา ในปการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

ควรนําขอเสนอแนะไปกําหนดคาเปาหมาย ตัวบงชี้ ตามวัตถุประสงคของแผนท่ีชัดเจน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ พบวา ในปการศึกษา 2557 และ 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

ควรมีโครงการท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรทุกภาคสวนไดแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคณะ  โดยอาศัยความ

รวมมือการดําเนินงานระหวางคณะกับหลักสูตร  และระหวางหลักสูตรกับหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกป 
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บทท่ี 5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิเคราะหผลการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557- 2559 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบบันทึกขอมูลรายงานผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2557-2559  วิเคราะหขอมูลดวย

การแจกแจงคาความถ่ี การหาคารอยละ  และการสรุปบรรยายความ ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการประเมินงานประกันคุณภาพ จากแบบ

บันทึกขอมูล โดยการแจกแจงคาความถ่ี และหาคารอยละ ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557 – 2559  มีองคประกอบ 5 องคประกอบ   

ทุกองคประกอบมีคะแนนการประเพ่ิมข้ึนในทุกป เนื่องจากมีการขับเคลื่อนใหประกันคุณภาพการศึกษา         

มีประสิทธิภาพและเขมแข็ง การสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรทุกระดับ และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ตลอดจนการสรางระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหสามารถกําหนดแนวทางท่ี

เหมาะสมกับตนเอง จึงสงผลทําใหคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึนในทุกๆปการศึกษา  โดยมี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบในปการศึกษา 2557 มีคะแนนการประเมิน 3.63 คะแนน คิดเปน

รอยละ 72.60 สวนในปการศึกษา 2558 มีคะแนนการประเมิน  3.98  คิดเปนรอยละ 79.60 มี และในป

การศึกษา 2559 มีคะแนน  4.16 คิดเปนรอยละ 83.20  โดยพบวาการเปลี่ยนแปลงของผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในดังกลาว แมวาจะไมใชผลการประเมิน ท่ีเปนแบบกาวกระโดด แตเรียกไดวามีแนวโนมของ

พัฒนาการท่ีคงท่ีและเพ่ิมสูงข้ึนตามลําดับ  จะเห็นไดวาในปการศึกษา 2558 มีคะแนนเพ่ิมข้ึน รอยละ 7.00 

จากปการศึกษา 2557 และในปการศึกษา 2559 มีคะแนนเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.60 จากปการศึกษา 2558  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง การวิเคราะหผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษา พบวา 

ระดับคะแนนสูงข้ึนในทุกๆป เนื่องจาก คณะมีระบบและกลไกท่ีดีในการพัฒนาคณาจารยดานการวิจัย ท้ังจาก

กระบวนการจัดการความรู การสรางแรงบันดาลใจ การสงเสริมสนับสนุนงบประมาณ ทําใหเกิดผลการ

ดําเนินงานท่ีพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีโครงการบริการวิชาการท่ีลงสูชุมชน สนองตอบตอความตองการของ
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ชุมชนอยางแทจริง และบูรณาการเชื่อมโยงกับการพัฒนานักศึกษาใหมีประสบการณตรงตามศาสตรสาขาวิชา 

แตคณะควรกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการใหบริการวิชาการแกสังคม แลวนําไปสูกับพัฒนาชุมชน อยางตอเนื่อง

และยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของลักขณา จาตกานนท และคณะ (2554 : บทคัดยอ) เก่ียวกับการ

พัฒนาการบริหารงาน ประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร โดยเสนอแนะใหปรับปรุงวิธี บริหารจัดการงานท่ีทําใหผูรวมงานมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

ผูบริหารในระดับคณะ ไดทราบถึงปญหาและอุปสรรค เพ่ือทําการจัดลําดับปญหาท่ีจําเปนตองไดรับ

การแกไข ซ่ึงอาจทําไดโดยการพิจารณาเวลาท่ีใชในการแกไข ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และความยากงายในการ

แกไขปญหาในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงสามารถนําไปตอยอดเพ่ือปรับปรุง

การดําเนินงานดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป   

1. การกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนั้น อาจทําใหการปฏิบัติงานดาน

การประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานของคะแนนผลการประเมินคุณภาพ ความตรงตอเวลา และ 

ประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ือนําเสนอเปนหนวยงานตัวอยางสําหรับหนวยงานอ่ืน ๆ ในการประกันคุณภาพการศึกษา

ตอไป 

 2. เม่ือทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานแลว เม่ือเริ่มวางแผนใหมอีกครั้งก็จะมีขอมูลสารสนเทศท่ี

ชัดเจนเท่ียงตรง และเปนปจจุบัน สามารถเปนเครื่องมือในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  โดยมุงท่ีจะตอบคําถามหลัก

วาในการดําเนินงานนั้นหรือไมไดผลตรงตามท่ีกําหนดหรือไม ขอมูลจากการติดตามจะเปนประโยชนอยางยิ่ง

ตอการเรงรัดใหงานดําเนินไปตรงตามเปาหมายของแผนงานแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาการติดตามผล  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา............. 

คณะ.......................................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(ขอมูล ณ วันท่ี..............................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีรับการประเมิน : วันท่ี .......เดือน................... พ.ศ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับคณะ 
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1. บทสรุปสําหรับผูบริหารโดยคณะกรรมการ 

ในปการศึกษา.................  คณะ......................    มีผลประเมินคุณภาพภายใน   

ในภาพรวมอยูในระดับ คุณภาพ.......   โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ ...... และเม่ือจําแนกเปนชนิดตัวบงชี้พบวา  

1) ตัวบงชี้ท่ีเปนปจจัยนําเขา(Input)  มีผลประเมินอยูในระดับ  คุณภาพ.....  

      มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  .................  

2) ตัวบงชี้ท่ีเปนกระบวนการ(Process)  มีผลประเมินอยูในระดับ  คุณภาพ.......   

      มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  .................  

3) ตัวบงชี้ท่ีเปนผลลัพธ(Output)   มีผลประเมินอยูในระดับ  คุณภาพ.......   

      มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  .................  

และเม่ือจําแนกเปนรายองคประกอบพบวา 

1) องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  มีผลประเมินอยูในระดับ   คุณภาพ.....   

      มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  .................  

2) องคประกอบท่ี 2 การวิจัย   มีผลประเมินอยูในระดับ   คุณภาพ....    

      มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  .................  

  3) องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ มีผลประเมินอยูในระดับ  คุณภาพ...  

      มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  .................  

4) องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงฯ มีผลประเมินอยูในระดับ  คุณภาพ.....  

      มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  .................  

5) องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ มีผลประเมินอยูในระดับ  คุณภาพ...   

      มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  .................  
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2. มีขอเสนอแนะในภาพรวมดังนี้ 

 

จุดเดน/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1...... 

2...... 

3……. 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1...... 

2...... 

3……. 

  

แนวปฏิบัติท่ีดี (ถามี)  

1...... 

2...... 
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3.  รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

  

  1.  …………………………………............………….. ประธานกรรมการ 

            (                                         )   

  2.  …………………………............………………….. กรรมการ 

                      (                                         ) 

 

    3.  ………………………............…………………….. กรรมการ 

                      (                                         ) 

 

  4.  …………….............……………………………….. กรรมการและเลขานุการ 

            (                                          ) 
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4.  บทนํา 

3.1  สรุปขอมูลพ้ืนฐานของคณะ (จุดเนน, ขอมูลโดยยอ) 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

3.2  ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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5.  วิธีการประเมิน 

4.1 การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจเยี่ยม) 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

4.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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6. ผลการประเมิน 

ตาราง ป 1 สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงช้ี 

ประเภทสถาบัน   กลุม ข  สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตร ี

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร,ผลลัพธ) 

คะแนน 

การประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.) 

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก 

ท่ีระบุใน SAR) 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต     

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คาเฉลี่ย..........  คาเฉลี่ย..........   

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอก   

รอยละ..........  รอยละ..........   

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการ 

รอยละ..........  รอยละ..........   

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเท่ียบเทาตอ 

จํานวนอาจารยประจํา  

รอยละ.......... 

 

 รอยละ..........   

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี      

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี      

คาเฉล่ียองคประกอบท่ี 1 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร,ผลลัพธ) 

คะแนน 

การประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.) 

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก 

ท่ีระบุใน SAR) 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

     

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

     

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

     

คาเฉล่ียองคประกอบท่ี 2   

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม     

คาเฉล่ียองคประกอบท่ี 3   

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

    

คาเฉล่ียองคประกอบท่ี 4   
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร,ผลลัพธ) 

คะแนน 

การประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.) 

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก 

ท่ีระบุใน SAR) 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

     

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ 

    

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

    

คาเฉล่ียองคประกอบท่ี 5   

คาคะแนนเฉล่ียทุกองคประกอบ   
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7. ตาราง ป 2 ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ 

องคประกอบคุณภาพ 
จํานวน 

ตัวบงช้ี 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 6      

2 3      

3 1 -  -   

4 1 -  -   

5 2 -  -   

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมิน      

 *ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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8. รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน / แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ 
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องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

จุดเดน / แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ 
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องคประกอบท่ี 3:การบริการวิชาการ 

จุดเดน / แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ 
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องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน / แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

44 

 

 

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

จุดเดน / แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ 
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ประวัติผูวิจัย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หัวหนาโครงการ 

 

ช่ือ-นามสกุล    :    นางสาวหรรษา  สันติวิไลลักษณ 

ตําแหนง    :    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

สังกัด     :    คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับการศึกษา     :    ปริญญาตรี (บธ.บ) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

            การตลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประสบการณในการทํางาน/การวิจัย :     - 

สถานท่ีติดตอ    :     156 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล  อําเภอเมือง  

            จังหวัดพิษณุโลก 65000  

            หมายเลขโทรศัพท : 055-267103, 080-5066641

            โทรสาร : 055-267103                                                  

            E-mail : s_hansa@hotmail.com 
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