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การวิเคราะหผลการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557- 2559 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เครื่ องมือที่ใชในการเก็บ รวบรวมขอมูล ไดแก
แบบบันทึกขอมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจั ดการ ประจําปการศึกษา
2557-2559
ผลการวิจัยพบวา ระดับคะแนนสูงขึ้นในทุกๆป เนื่องจาก คณะมีระบบและกลไกที่ดีในการพัฒนา
คณาจารยด านการวิจัย ทั้งจากกระบวนการจั ดการความรู การสร างแรงบันดาลใจ การสงเสริมสนั บสนุน
งบประมาณ ทําใหเกิดผลการดําเนินงานที่พัฒนาอยางตอเนื่อง และมีโครงการบริการวิชาการที่ลงสูชุมชน
สนองตอบต อความต องการของชุ ม ชนอย า งแท จ ริ ง และบูร ณาการเชื่อมโยงกับ การพัฒ นานั กศึ กษาให มี
ประสบการณตรงตามศาสตรสาขาวิชา แตคณะควรกําหนดพื้นที่เปาหมายในการใหบริการวิชาการแกสังคม
แลวนําไปสูกับพัฒนาชุมชน อยางตอเนื่องและยั่งยืน
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การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาและความอนุเคราะหของกองวิเคราะหนโยบายและ
แผนที่สงเสริมใหพนักงานสายสนับสนุนไดพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research) ดวยการจัด
โครงการ “สงเสริ มการทํ า วิ จัย สถาบั น สํ า หรับ บุคลากรสายสนับ สนุนวิช าการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560” และจัดหาผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งไดแก รองศาสตราจารยวิราพร พงษอาจารย และผูชวย
ศาสตราจารยผองลักษม จิตตการุญ ผูวิพากษและใหขอเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการทําวิจัยที่ถูกตองตาม
ระเบียบวิธีจนทําใหงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จสมบูรณไปไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะวิทยาการจัดการที่กรุณาใหขอมูลผลการประเมินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557- 2559 เพื่อทําวิจัยสถาบันสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งนี้
สุดทายนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ไดใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

หรรษา สันติวิไลลักษณ
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2557 – 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
คณะวิทยาการจัดการมุงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ใหสอดคลองกับพันธกิจ เปาหมายและยุทธศาสตรของคณะ จึงไดกําหนดอัตรากําลังของบุคลากรใน
ป จ จุ บั น และทั้ ง ที่ ต อ งการในอนาคต เพื่ อ ใช ใ นการวางแผนความต อ งการด า นบุ ค ลากรของคณะและ
มหาวิทยาลัย รวมถึงกําหนดอัตรากําลังที่ตองการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางาน
ประจําประมาณ 5 ปขางหนา เพื่อใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่สถาบันการศึกษากําหนด
สามารถนําความรูที่ไดรับการพัฒนามาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของแตละคน อีกทั้งยังเปนการสงเสริมเรื่อง
ขวัญกําลังใจแกบุคลากร โดยนําแนวคิดระบบสมรรถนะ (competency system) มาเปนเครื่องมือแปลงกล
ยุทธของคณะไปสูการปฏิบั ติและติ ดตามประเมินผลการดําเนิน งาน เพื่อสามารถบงชี้ความสําเร็จ ปญ หา
อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ กอใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการดําเนินงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ และนโยบายของผูบริหาร ตลอดจน
เปนการสรางบรรยากาศการบริหารองคการแบบมีสวนรวมจากผูที่เกี่ยวของ คณะวิทยาการจัดการ จึงไดปรับ
นโยบายและแผนกลยุทธการพัฒนาคณะฯ โดยหนึ่งในนโยบายเพื่อการพัฒนาคณะฯ ไดกลาวถึง นโยบายดาน
การบริหารจัดการ ซึ่งการสนับสนุนการดําเนินงานดานการบริหารจัดการและดานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเปนอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญยิ่งตอผูบริหารและคณะวิทยาการจัดการ
ปจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองบริหารการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยมี
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่จะสงเสริมและผลักดัน ใหกระบวนการทํางานในทุกระดับและ
บุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินไปอยางสอดคลองกัน เปนระบบ มุงไปในทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดไวเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คณะวิทยาการจัดการเล็งเห็นถึง
ประโยชนของการประกันคุณภาพภายใน อันจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการองคกร ดังนั้น คณะ
วิทยาการจัดการจึงจําเปนจะตองไดรับทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพวาอยูใน
ระดับใด และจําเปนตองรับทราบแนวทางการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายใน การนําเอาผล
การประเมินคุณภาพมาใชในการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนปญหา อุปสรรค และผลกระทบจากการประกัน
คุณภาพภายในของคณะฯ เพื่อนําเอาขอมูลตางๆเหลานี้ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ผูวิจั ยจึงมีความประสงคจะศึกษาผลการประเมิน การประกัน คุณภาพการศึกษา การดําเนิน งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหคณะวิทยาการจัดการไดทราบขอมูลที่เปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พั ฒ นาการดํ าเนิ น งานประกั น คุ ณภาพการศึ กษา และเพื่ อสนั บ สนุน การปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ของคณะ
วิทยาการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1

ปญหาการวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
โดยตอเนื่องทุกป และมีผลการประเมินโดยตอเนื่อง แตยังไมมีการจัดระบบผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยตอเนื่องอยางชัดเจน
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คําถามที่ใชในการวิจัย
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ป 2557-2559 เมื่อจัดระบบแลวมีลักษณะอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อศึ กษาเปรี ย บเที ย บผลการประเมิน การประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
ป 2557-2559

ขอบเขตการวิจัย
วิเคราะหผลการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557- 2559 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเนนผลคะแนนในแตละตัวบงชี้
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นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
1. ผลการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ผลการประเมินที่ผานกระบวนการวิเคราะหและ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของสถาบันวาสงผลตอคุณภาพตามดัชนีบงชี้
2. การวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะทางความคิด หรือทางวัตถุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เพื่อใหเห็นองคประกอบเพื่อศึกษาแตละองคประกอบหรือวาแยกแยะเพื่อใหเห็นเพื่อใหเห็นความสัมพันธ
ขององคประกอบตางๆ ที่ทําใหเกิดสิ่งนั้น หรือเรื่องนั้น

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทํา ให ทราบผลการเปรี ย บเทีย บการประเมิ น การประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ ป 2557-2559
2. สารสนเทศที่ไดจากการศึกษาสามารถเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
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บทที่ 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
2. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษานับวาเปนรากฐานที่สําคัญอยางยิ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา แกไข ปญหาสังคม
เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในชวง ตาง ๆ ตลอดชีวิตตั้งแตการวางรากฐาน
พัฒนาของชีวิต การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถที่จะดํารงชีพและประกอบอาชีพไดเปนอยางดี รูเทา
ทันการเปลีย่ นแปลงและรวมเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศในความพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของไทยมี ม าตั้ งแต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น ที่ ป รากฏเป น รู ป ธรรมอยา งชั ดเจนในปจ จุบั น คื อ รัฐ ธรรมนูญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาหลายประเด็นและมีบทบัญญัติ
ใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 6 ที่วา
ดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

ทฤษฎีการประเมิน (Evaluation Theory)
ทฤษฎีการประเมินที่เนนการตัดสินใจ ( Decision Making Evaluation Theory)
ศิริชัย กาญจนวาสี (2547) กลาววาความหมายของการประเมินไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง
เริ่มตนจากความเขาใจที่วาการประเมินเปนสิ่งเดียวกันกับการวัดผลการเรียนรูของผูเรียน การประเมินเปน
กระบวนการศึกษาสิ่งตางๆโดยใชระเบียบวิธีวิจัย การประเมินเปนการตรวจสอบการบรรลุตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว การประเมินเปนการชวยเสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การประเมินเปนการสนองสารสนเทศ
แกผูที่เกี่ยวของทั้งหลายดวยการบรรยายอยางลุมลึกและการประเมินเปนการตัดสินคุณคาของสิ่งที่มุงประเมิน
Cronbach (1963 อางถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี,2547) การประเมินเปนกระบวนการที่เปนระบบใน
การเก็บรวบรวมและใชสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ จุดมุงหมายของการประเมินโครงการอยูที่ความ
ตองการทราบผลโครงการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานและสวนใดของโครงการที่ควรจะ
ปรับปรุง
Akin (1963 อางถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี,2547 และสมคิด พรมจุย, 2542) การประเมินเปน
กระบวนการที่ ทําให เกิ ดความมั่ นใจในการตัดสินใจดว ยการคัดเลือกขอมูล ที่เหมาะสม การรวบรวมและ
วิเคราะหเพื่อจัดทํารายงานสรุปสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูบริหารในการตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสม
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Stufflebeam (1963 อางถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี,2547) การประเมินเปนการระบุปญหาการจัดหา
และการเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือกทางเลือกวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสม
กลาวโดยสรุปคือ การประเมิน หมายถึง กระบวนการที่เปนระบบในการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงคตางๆที่กําหนดไวโดยอาศัยการรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนเพื่อตัดสินใจ หาทาง
เลือกที่เหมาะสม
รูปแบบการประเมิน (Evaluation Model)
รูปแบบการประเมินของ Akin (1963 อางถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี,2547 และสมคิด พรมจุย ,
2542) ไดเสนอรูปแบบการประเมินที่เรียกวา CSE (center for the study of evaluation approach)
โดยมี จุดเนนของการประเมินคือการประเมินเพื่อตัดสินใจ ซึ่ง Akin ไดใหความหมายของการประเมินวาเปน
กระบวนการกําหนดขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจและเลือกขอมูลขาวสารที่เหมาะสม การเก็บ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูการจัดทํารายงานสรุปใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจในการเลือก
แนวทางที่เหมาะสมกับการดําเนินงานโครงการ
Akin ไดแบงขอบขายการประเมินเปน 5 ประเด็น ดังนี้
1) การประเมินระบบ (System Assessment) คือการประเมินผลที่จําเปนในการใหขาวสารเพื่อ
สาร ตัดสินใจเกี่ยวกับสภาวะของระบบ
2) การประเมินการจัดเตรียมโปรแกรม (Program Planning) คือการประเมินผลที่เปนการให
ขาวสารเพื่อ ชวยในการเลือกเฟนโปรแกรมเฉพาะโดยหวังวาจะไดพบกับความตองการทางการศึกษาในแงใด
แงหนึ่ง
3) การประเมินการนําไปใช (Program Implementation) คือการประเมินที่มีความจําเปนในการ
จัดหาขาวสารที่เกี่ ยวของกับขอบขายที่จะนําโปรแกรมมาใชไดดังตั้งใจ และเกี่ยวของกับกลุมที่สนใจจะใช
โปรแกรม
4) การประเมินเพื่อปรับปรุงโปรแกรม (Program Improvement) คือการประเมินเพื่อหาขาวสาร
ระหวางที่โปรแกรมดําเนินการอยู วัตถุประสงคตางๆกําลังจะประสบความสําเร็จและผลลัพธที่ไมคาดคิดกําลัง
จะเกิดขึ้น ขาวสารเชนนี้คือคุณคาของการขยายขอบขายโปรแกรม
5) การประเมินเพื่อรับรองโปรแกรม (Program Certification) คือการประเมินผลที่จําเปนในการ
จัดหาขาวสารที่ผูทําการตัดสินใจไดใชในการตัดสินเกี่ยวกับคุณคาของโปรแกรมและศักยภาพในการขยาย
ขอบขายใหกวางขวางของโปรแกรมเพื่อใหใชไดกับสถานการณที่สอดคลองกัน
รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam Stufflebeam และคณะ (อางถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน
,2540) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ การประเมินเรียกวาซิบโมเดล (CIPP Model) เปนการประเมินที่เปน
กระบวนการตอเนื่อง โดยมีจุดเนนที่สําคัญ คือการใชควบคูกับการบริหารโครงการเพื่อหาขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจอยางตอเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงคของการประเมินคือการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ คําวา CIPP
เปนคํายอมาจาก Content ,Input ,Process และProduct ซึ่งสตัฟเฟลบิม ไดใหความหมายของการประเมิน
วาเปนการประเมิน กระบวนการของการบรรยาย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลขาวสารเพื่อนําไปใช
4

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ประโยชนในการ ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมซึ่งการประเมินเพื่อใหไดสารสนเทศที่สําคัญมุงประเมิน 4
ดาน คือ
1) การประเมินสภาพแวดลอม (Content Evaluation : C) เปนการประเมินเพื่อใหไดขอมูลที่สําคัญ
เพื่อชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ เปนการตรวจสอบเพื่อตอบ
คําถามตางๆ
2) การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อใชขอมูลในการ
ตัดสินใจปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการ เหมาะสมหรือไม โดยดูวาปจจัยที่จะใชจะชวยใหบรรลุจุดหมาย
ของโครงการหรือไม เปนการตรวจสอบเพื่อตอบคําถามที่สําคัญ
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการประเมินระหวางดําเนินโครงการ
เพื่อหาข อดี และข อบกพรองของการดํ าเนิน งานตามขั้นตอนตางๆที่กําหนดไวและเปน การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของโครงการ ซึ่งเปนการตรวจสอบเพื่อตอบคําถามที่สําคัญ
4) การประเมินผลผลิต (Content Evaluation : c) เปนการประเมินเพื่อดูวาผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด
โครงการเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม โดยอาศัยขอมูลการรายงานผลที่ไดจากการประเมินสภาพแวดลอม
ปจจัยเบื้องตนและกระบวนการรวมดวย ซึ่งเปนการตรวจสอบเพื่อตอบคําถามที่สําคัญ
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ทฤษฎีการนําผลการประเมินไปใชประโยชน (A Theory of Evaluation Utilization)
ศิริชัย กาญจนวาสี (2547) กลาววาเปาหมายของการประเมิน คือการไดสารสนเทศสําหรับนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาคุณคาของสิ่งที่มุงประเมิน การนําสารสนเทศจากการประเมินไปใชประโยชนมีได หลาย
รู ป แบบ ดั งเช น ทํ า ให เ กิ ด ความรู ค วามเข า ใจสิ่ ง ที่ ป ระเมิ น นํ าไปสนับ สนุ น การตั ด สิ น ใจ การนํา ไปใช เ ชิ ง
ปฏิบัติการ ปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมการนําผลไปใช ไดแกการประเมินที่สามารถตอบสนองความตองการใช
สารสนเทศของผูเกี่ยวของ นักประเมินจําเปนตองแสดงบทบาทการประเมินและบทบาททางการศึกษาเพื่อ
สรางความเขาใจการประเมิน ผลการประเมินและประสานการนําผลการประเมินไปใชประโยชน
1) ความหมายและรูปแบบการใชผลการประเมิน
ในระยะเริ่มแรกการนําผลการประเมินไปใช หมายความถึงการใชอยางเปนรูปธรรมที่สามารถสังเกต
ไดซึ่งเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยตรงทันทีที่ทราบผลการประเมิน การใชผลการประเมินในลักษณะนี้เรียกวา
การใชผลการประเมินในเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศที่ ไดจากผลการประเมินเปรียบเสมือนเครื่องมือในการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลโดยตรงกับการตัดสินใจของผูบริหารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ งานที่ทําตอไป เชน ผล
การประเมินทําใหเกิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบาย ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน ยุติ/หลักฐานที่ใชแสดง
ถึงผลการประเมินในลักษณะนี้สามารถสังเกตไดโดยจากรายงานการตัดสินใจและการสั่งการไดดําเนินการอัน
เปนผลมาจากการประเมิน
2) การใชในเชิงความคิด การใชในเชิงความคิด หมายถึง ผลการประเมินใหขอมูลขาวสาร ใหแสง
สวางทางปญญาที่มีอิทธิพลตอความคิดของผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของแตไมไดนําไปสูการตัดสินใจโดยตรงตอ
แผนการปฏิบัติงาน รูสภาพการปฏิบัติงานดานขึ้น ทําใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่ประเมิน ซึ่งสามารถสะสม
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นํ า ไปสู ก ารตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายที่ เ กี่ ย วข อ งเป น ต น ผลการประเมิ น จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ผลในเชิ ง ความคิ ด
สรางความคิดใหมเมื่อสะสมมากๆ เขาอาจจะนําไปสูการปฏิบัติเกี่ยวกับแผนงานโครงการ อาจนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย การจัดลําดับความสําคัญใหม การประเมินโครงการทางสังคมสามารถชวยใหผูบริหาร
หรือผูที่เกี่ยวของเขาใจปรากฏการณ ทางสังคมมากขึ้น การใชสารสนเทศจากการประเมินในลักษณะนี้ทําให
เกิดความสวาง ความเขาใจและการเรียนรูจึงไมควรถูกมองขาม
การใชผลการประเมินในเชิงความคิดเปนการใชในขั้นแรกที่อาจนําไปสูการใชในขั้นตอไป คือการใชใน
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งสามารถเชื่ อ มโยงสารสนเทศจากการประเมิ น ไปยั ง
สถานการณจริงของแผนงาน โครงการ การใชเชิงปฏิบัติการเกิดขึ้นได 3 รูปแบบ
การใช ในเชิ ง ตรวจสอบยื น ยั น เป น การใชผ ลการประเมิ น เพื่ อเปน เหตุ ส นับ สนุน หรือ ยืน ยั น แนว
ทางการตัดสินใจของผูบริหารหรือผูวางนโยบาย
การใช ใ นเชิ งสั ญ ลั ก ษณ เป น การใช ผ ลการประเมิ น เป น เครื่ อ งชว ยในการติ ดตามแนวทางและ
ระเบียบขั้นตอนที่เหมาะสมการใชลักษณะจึงไมไดสนใจการนําผลไปปฏิบัติโดยตรง เปนการใชการควบคุม
คุณภาพของการประเมินจึงอาจไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการตามแผนงานโครงการ เชน
การใชสารสนเทศของการประเมินโดยผูตรวจสอบหรือคณะกรรมการกํากับการประเมิน เปนตน
การใชในเชิงการปฏิบัติ การใชผลการประเมินเปนเครื่องมือชวยในการลงมือปฏิบัติดําเนินงานซึ่ง
เป น หลายลั กษณะ เชน เป น เครื่ องมื อช วยในการตัดสิน ใจเกี่ยวกับ การพัฒ นาหรือปรับ แผนงานโครงการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน ปฏิบัติการแกไขปญหา เปนตน การใชในลักษณะนี้จึงอาจสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงปรัชญา วิสัยทัศนองคกร หลักการและทฤษฎีของโครงการ
ปจจัยที่สงผลตอการใชผลการประเมิน (Factors Affecting Utilization)
- ความเขาใจของนักประเมินเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ในกระบวนการใชผลการประเมิน
- การตอตานการเปลี่ยนแปลงในองคกร
- การประชาสัมพันธไมเพียงพอ
- เกิดชองวางระหวางที่ไดจากการประเมินกับความชัดเจนในวิธีการปฏิบัติ
– ความเอนเอียงในการประเมิน
อุปสรรคในการใชผลการประเมิน Leviton และ Hughes (1981 อางถึงใน วราภรณ บุญเจียม
,2546) ไดกลาวถึงอุปสรรคในการใช ผลการประเมินอาจจะเกิดจากสาเหตุตางๆดังนี้
- การประเมินที่มีคุณภาพต่ําจะมีประโยชนนอยเนื่องจากไมสามารถนําไปใชไดจริง
- ผลการประเมินไมไดนําไปใชประโยชนเนื่องจากผูประเมินไมรูจักใชหรือผูใชไมไดเลือกผลนั้นมาใช
- ผลการประเมินนั้นไมมีผลกระทบเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไมมีผลตอการตัดสินใจจึงทําใหไมไดผลกา
ประเมินนั้น
การใชสารสนเทศในการตัดสินใจ ควรจะประกอบดวย 3 ประการ ดังนี้
1) ตรงตอเวลา คือสารสนเทศที่ไดตองทันตอการใชประโยชน มีผลตอการตัดสินใจและมีประโยชน
ตอผูที่มีสวนเกี่ยวของ สามารถบอกถึงสภาพหรือแนวโนมการเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งได
6

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

2) ความสมบูรณของขอมูล คือความถูกตองครบถวน สมบูรณ ครอบคลุมสิ่งที่ตองการ
3) ความสัมพันธของขอมูล คือขอมูลที่ไดตรงกับความตองการของผูใชขอมูล สามารถสื่อ ความหมาย
ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติไดถูกตอง
ปจจัยที่มีผลตอการประเมิน
1) คุณลักษณะของผูประเมิน ไดแกความตั้งใจ ความจริงใจในการประเมิน ความรูความสามารถ และ
ความนาเชื่อถือ บุคลิกภาพและความสัมพันธระหวางผูประเมินกับผูใชผลการประเมิน
2) คุณลักษณะของผูใชผลการประเมิน ไดแกความสนใจในการประเมิน การมีสวนรวมในการ ประเมิน
ทัศนคติตอการประเมิน ความรูความเขาใจของผูใช
3) คุณลักษณะของบริบ ทในการประเมิน ไดแก โครงสรางองคกรจํานวนบุคลากรหรือองคกรที่
เกี่ยวของ การเมืองในการประเมิน การกระจายอํานาจและการสื่อสาร
4) คุณลักษณะของการประเมิน ไดแกความถูกตอง การตอบสนองความตองการของผูใชและความ
นาเชื่อถือ
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ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท (2540 : 2) กลาววา “การประกันคุณภาพ” หมายถึง กระบวนการใน
การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนแบบแผนและ
เปนระบบ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การใหการศึกษาจะไดคุณภาพดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับ Cryer (1993
อางถึงในสํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541 : 7) ที่กลาววา “การประกันคุณภาพ” เปนแผนงาน
และปฏิบัติการทั้งหลายที่เปนระบบ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การใหการศึกษาจะสนองตอบตอคุณภาพที่
กําหนด
วันชัย ศิริชนะ (2537 : 10) ไดใหความหมายวา “การประกันคุณภาพ” หมายถึง กระบวนการหรือ
กลไกใดๆ ที่เมื่อไดดําเนินการไปแลวจะทําใหเกิดการดํารงซึ่งคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง อันเปนการปองกันผลประโยชนของผูเรียน ผูปกครอง นายจาง ตลอดจนสังคมโดยสวนรวม
ทั้งนี้ รวมถึงกระบวนการหรือกลไกใดๆ ที่ริเริ่มขึ้นภายในสถาบันอุดมศึกษาเองหรือหนวยงานภายนอกก็ได
ทบวงมหาวิทยาลัย (2542 : 1) ไดใหความหมาย “การประกันคุณภาพ” ไววา หมายถึง กิจกรรมหรือ
แนวปฏิบัติที่จําเปนตองดําเนินงานเพื่อประกันวาคุณภาพการศึกษาไดรับการรักษาไวและสงเสริมเพิ่มพูน และ
เกิ ด ความมั่ น ใจว า จะได ผ ลผลิ ตของการศึ กษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งสอดคลองกับ
อุทุมพร จามรมาน (2543 : 2) ที่กลาววา “การประกันคุณภาพ” หมายถึง การระบุความชัดเจนในวัตถุประสงค และเปาหมาย ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
Cuttance (1993 : 18) ไดใหความหมายวา “การประกันคุณภาพ” หมายถึง กลยุทธที่ไดวางแผนไว
อยางเปนระบบและการปฏิบัติงานที่ไดมีการออกแบบไวโดยเฉพาะ เพื่อรับประกันวากระบวนการไดรับการ
กํากับดูแล รวมถึงการปฏิบัติงานนั้นมุงไปสูเปาหมายที่ตั้งไวอยูตลอดเวลา
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นิติธร ปลวาสน (2556) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการ
ปฏิบัติภารกิจหลักอยางเปนระบบตามแบบแผนที่กําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทําใหเกิด
ความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธของการจัด
การศึกษา
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม (2555)กล า วถึ ง
ความหมายของการประกั นคุณภาพการศึกษาวา หมายถึ งการบริ หารจัดการและการดําเนิ นกิจ กรรมตาม
ภารกิ จปกติ ของสถานศึ กษา เพื่อพัฒ นาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง สรางความมั่น ใจให ผูรั บบริการ
ทางการศึ กษา ทั้ งผู รับ บริ การโดยตรง ได แก ผูเรียน ผูป กครอง และผูรับ บริการทางออม ไดแก สถาน
ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม
สํานักทดสอบทางการศึ กษา สํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2554: 7)ใหความหมายของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวา เปนระบบที่สถานศึกษาสรางความ
มั่นใจแกผูรับบริการ ทั้งผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนองคกรหรือสถานประกอบการที่รับผูเรียนเขาศึกษา
ตอหรือทํางาน วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด ผูสําเร็จ
การศึกษามีความรูความสามารถ มี ทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรกํ าหนดและสั งคม
คาดหวัง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมทั้งสรางประโยชนใหแกครอบครัวหรือชุมชนตาม
ความเหมาะสม ดวยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งองคกร โดยใชหลักการมีสวนรวม บุคลากรในสถานศึกษา
โดยเฉพาะครู และผูบริหารตระหนักถึงเปาหมาย คือ ผลประโยชนเกิดกับผูเรียนเปนอันดับแรก
Lazăr VLĂSCEANU et al. (2007: 74)รวบรวมความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาวา เปนกระบวนการทั้งหมดในการประเมินคุณภาพ (การประเมิน การติดตาม การประกัน
การรักษา และการพัฒนา) ของระบบ สถาบัน หรือหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาที่กําลังดําเนินการ และทํา
อยางตอเนื่อง ระบบการประกันคุณภาพที่มีการบังคับใชจะมุงเนนความรับผิดชอบและการพัฒนา โดยมีการให
ขอมูลและการตัดสิน (ไมใชการจัดอันดับ) ผานกระบวนการที่ตกลงกันไวและมีการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ
ตามเกณฑที่มีการสรางขึ้นอยางถาวร ระบบการประกันคุณภาพหลายๆ ระบบจะใหความหมายแตกตางกัน
ระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ไดแก การที่สถาบันอุดมศึกษาทําการติดตามและพัฒนาคุณภาพ
ของตนเอง) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก(ไดแก การมีหนวยงานระหวางสถาบัน หรือหนวยงาน
ที่ควบคุมสถาบันทําการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตร) กิจกรรมการประกันคุณภาพ
ขึ้นอยู5กับกลไกของแตละสถาบันที่จําเปนในการสรางวัฒนธรรมคุณภาพการจัดการดานคุณภาพ การยกระดับ
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการประเมินคุณภาพเปนสวนหนึ่งในการประกันคุณภาพ
โดยสรุป การประกันคุณภาพ หมายถึง กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และ
ประเมินคุณภาพอยางเปนระบบ เพื่อใหมั่นใจวา คุณภาพการศึกษาไดรับการรักษาหรือไดมาตรฐานอยาง
ตอเนื่องและสงเสริมเพิ่มพูน เพื่อใหไดผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด
จุ ด มุ ง หมายและหลั กการ ของการจั ด การศึ ก ษาที่ มุ ง เน น คุ ณภาพและมาตรฐานซึ่ ง การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา จะประกอบดวย“ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”เพื่อ
ใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน
เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบายเปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัดโดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ กระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องมีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอตอบสภาสถาบันหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา และเปดเผยตอ
สาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาจากภายนอกโดยสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องคการมหาชน) หรือสมศ. หรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองเพื่อเปนการประกัน
คุณภาพใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีหลักเกณฑและวิธีการประเมินที่
เปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหการประเมินมีความสมดุลระหวางเกณฑที่กําหนด กับงานที่สถานศึกษา
ดําเนินการ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ลัดดา ศรีโท(2550) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศใน
การประกันคุณภาพภายในเพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัด
ขอนแกน ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปจจุบันและปญหาระบบการจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศในการ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพรอมกับการประเมินคุณภาพภายนอกสําหรับสถานอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน
พบวาสถานศึกษามี 1.1) การจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในยังมีการวางแผน
ไมมากเทาที่ควร 1.2) เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในบางตัวบงชี้ไม
สมบูรณ 1.3)การแบงผูรับผิดชอบในการจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายใน
แบ งเป น มาตรฐาน ให แต ล ะแผนกและสาขา รับ ผิด ชอบ ซึ่งมี คุณวุฒิ ความชํานาญ ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณยังไมสอดคลองกับเนื้อหาตามมาตรฐานการและมีประสบการณคอนขางนอย 1.4) การจัดเก็บ
ขอมูลและสารสนเทศซ้ําซอนกันระหวางฝายและงาน 1.5) ปฏิทินและชวงเวลาในการจัดเก็บขอมูลและ
สารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในยังไมชัดเจนซึ่งเมื่อจะทํารายงานการประเมินตนเองตองมีการจัดเก็บ
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รวบรวมข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในบางตั ว บ ง ชี้ เ พื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล และสารสนเทศในการประกั น คุ ณ ภาพภายในตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ทําใหขอมูลบางมาตรฐานไมเปนปจจุบัน 1.6)การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศยังมี
ความตอเนื่องไมเทาที่ควร 2) ระบบการจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พรอมกับการประเมินคุณภาพภายนอก สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
ประกอบดวย 2.1 ดานปจจัย (Input) ขอมูลที่ตองการเก็บตามมาตรฐานอาชีวศึกษาไดแก แหลงขอมูล วิธีการ
จัดเก็บขอมูล แบบจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ผูจัดเก็บขอมูล ผูกํากับติดตามและชวงเวลาในการจัดเก็บขอมูล2.2
ดานการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 2.3ดานการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 2.4ดานผลผลิต -18-(Output)
สารสนเทศในการายงานผลการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จํานวน 6มาตรฐาน34ตัวบงชี้ พรอมทั้งทําคูมือ
การใชระบบการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในเพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ทําใหสถานศึกษามีระบบการจัดการฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพในดานอรรถประโยชน (Utility
Standards)คือผลการประเมินที่ไดตรงตามความตองการของผูใชผลการประเมิน เชน ผูบริหารระดับสูง ดาน
ความเปนไปได (Feasibility Standards)คือวิธีการที่ใชในการประเมินจะตองมีความเปนไดในการปฏิบัติจริง
ประหยัด คุมคา ดานความเหมาะสม (Propriety Standards) คือวิธีการประเมินจะตองไมสงผลกระทบตอผูมี
สวนเกี่ยวของและไมกอใหเกิดผลเสียหายตอผูใหขอมูล ดานความถูกตอง (Accuracy Standards) คือวิธีการ
ประเมินตองสามารถวัดไดตรงตามสิ่งที่ตองการวัดจริง มีความครบถวนสมบูรณ แหลงผูใหขอมูลมีความเชื่อถือ
ไดมีการวิเคราะหและประเมินผลอยางถูกตองและผลการประเมินมีความเปนปรนัย
จุฑารัตน วิทยาขาว(2541) ก็ไดศึกษารูปแบบและปญหาอุปสรรคของกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา แตเปนการศึกษารายกรณี ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ผลการวิจัยที่พบมี
ความสอดคลองกับสุวิมล ราชธนบริบาล โดยเฉพาะในเรื่องของปญหาและอุปสรรค ซึ่งผูวิจัยรายงานวากอนที่
ทบวงมหาวิทยาลัยจะไดประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันฯไดดําเนินการใหมีการควบคุม
คุณภาพภายในมาบางแลว หากแตมิไดมีการดําเนินการอยางเปนระบบการ นํานโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย
มาปฏิบัติจึงเปนการกระตุนใหมีการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ การศึกษาอยางมีระบบมากขึ้น เพื่อเตรียม
ความพรอมใหหนวยงานภายนอกเขามาตรวจสอบอยางไรก็ตามการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือยังไม บรรลุสําเร็จอันเนื่องมาจากปญหาและอุปสรรคตางๆ
จํานวน 6 ประการ ดังตอไปนี้ 1. ความเขาใจที่ไมตรงกันของผูบริหารและคณาจารยเกี่ยวกับวัตถุประสงคและ
เปาหมายของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพบวากลุมผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวมากกวาคณาจารย 2. แมวากลุมผูบริหารโดยทั่วไปจะมีความรูความเขาใจที่ดีแตเมื่อศึกษาเปนราย
กรณีพบวาผูบริหารใหความสําคัญกับกระบวนการนี้แตกตางกัน ดังนั้นความกาวหนาของการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหน วยงานหรื อคณะจึงอยูในระดับ ที่แตกตางกั นมาก นอกจากนี้ความตอเนื่องของวาระ
ผูบริหารก็สงผลกระทบตอความกาวหนาดวยเชนกัน 3. ความแตกตางกันของทัศนคติ ทั้งนี้คณาจารยมี
ความเห็นวาการที่ใหคณาจารยถูกประเมินผลการ จัดการเรียนการสอนแตเพียงฝายเดียวเปนการกระทําที่ไม
เปนธรรม โดยเห็นวาผูบริหารก็สมควรไดรับการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานดวยเชนกัน 4. ความ
บกพรองของการสื่อสารและประชาสัมพันธภายในสถาบันฯ โดยผูวิจัยพบวาปญหาและอุปสรรคที่สําคัญมาก
10

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ประการหนึ่งคือการที่บุคลากรสวนใหญไมมีความรูความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับเรื่อง ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากการประชาสัมพันธที่ไมดี/เพียงพอ ทั้งในระดับคณะและระดับสถาบันฯ
5. ยังไมมีการแตงตั้งบุคลากร คณะกรรมการ และองคกรกลางที่มีความรูความสามารถเขามารับผิดชอบการจัด
ดําเนินงานดานนี้โดยเฉพาะ 6. ลักษณะที่แตกตางกันของหนวยงานหรือคณะ ไดสงผลกระทบใหความกาวหนา
ของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันเชน คณะที่กอตั้งมานานมีความพรอมทางดานบุคลากร
และงบประมาณมีแนวโนมที่ชัดเจนที่จะกาวหนามากกวาคณะเพิ่งกอตั้งเปนตน
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บทที่ 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การวิเคราะหผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เปนการวิจัยเชิงวิเคราะห ( Analytical Research ) โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้
1. แหลงขอมูลการศึกษา
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล

แหลงขอมูล
แหล ง ข อ มู ล ที่ นํ า มาศึ ก ษา คื อ รายงานผลการดํ า เนิ น งานการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
คณะวิทยาการจัดการ ประจําป พ.ศ.2557-2559 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก แบบบันทึกขอมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิทยาการจัดการ ประจําป พ.ศ.2557-2559 ซึ่งประเด็นที่บันทึก ไดแก รายงานผลการประเมิน
คุณภาพ รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา ดังแสดงในภาคผนวก

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. เก็บรวบรวมขอมูลโดยประสานงานกับโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. ศึกษาขอมูลจากเอกสารรายงานผลการประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา
2557-2559 และขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหขอมูล
จากขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมาแลวนั้น ไดนํามาวิเคราะหดวยวิธีดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลจากรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ ของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา
2557-2559 โดยนําคะแนนที่ไดในแตละปมาเปรียบเทียบกัน แลวคํานวณหาคาความถี่ และหาคารอยละ
2. วิเคราะหจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา ของแตละองคประกอบ โดยนําขอมูลที่ความสอดคลองกันมา
รวบรวม และสรุปเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
โดยนําเสนอขอมูลดวยวิธีการบรรยาย
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บทที่ 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการวิเคราะหขอมูล

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิเคราะหผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม นําเสนอผลการวิเคราะหออกเปน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห การเปรี ยบเที ยบผลการดํ าเนิ นงานจากรายงานผลการประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2557-2559
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาของแตละองคประกอบ ในปการศึกษา 2557-2559
ผลการวิเคราะห
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2557-2559
การวิ เคราะห ผลการประเมิ นประกั นคุ ณภาพการศึ กษา พบว า คะแนนเฉลี่ ยรวมทุ กตั วบงชี้ ของทุ ก
องคประกอบ มีคะแนนการประเมินที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังรายละเอียดในตารางที่ 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
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557-2559 จําแนกตามองคประกอบ
องคประกอบในการประกันคุณภาพคณะ

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก
1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 1

ปการศึกษา 2557

ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559
คะแนนเฉลี่ยแตละตัวบงชี้

1.92
2.50

2.97
2.93

3.06
3.39

2.23

1.82

2.61

0.00

0.00

0.00

5.00
5.00
2.78

5.00
4.00
2.79

5.00
5.00
3.18
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องคประกอบในการประกันคุณภาพคณะ

ปการศึกษา 2557

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.50

5.00

5.00

4.83

5.00

5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

4.00

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00

3.00

5.00

5.00

3.50
3.63

5.00
3.98

5.00
4.16
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559
คะแนนเฉลี่ยแตละตัวบงชี้

จากตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหภาพรวม จําแนกตามรายองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต พบวา มีคะแนนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก หลักสูตรมีความเขาใจและ
เตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินไดเปนอยางดี และคณะวิทยาการจัดการไดมีการสนับสนุนใหอาจารย
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น จึงทําใหอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
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องคป ระกอบ 2 การวิ จั ย พบว า ระดั บ คะแนนอยู ใ นระดั บ ที่ สู ง และคงที่ เนื่ องจาก คณาจารย มี
ผลงานวิจัยจํานวนมากและการทําตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ พบวา มีคะแนนอยูในระดับสูงทั้งสามปการศึกษา
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา มีคะแนนเพิ่มขึ้นแสดงใหเห็นถึงการ
มุงมั่นพัฒนาผลการประเมิน
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ พบวา มีคะแนนที่สูงขึ้นและคงที่มีการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากผลคะแนนทั้งหาองคประกอบสงผลทําใหคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นในทุกๆป
การศึ กษา ดั ง นี้ ในป ก ารศึ ก ษา 2558 มี ค ะแนนเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 7.00 จากป การศึ ก ษา 2557 และในป
การศึกษา 2559 มีคะแนนเพิ่มขึ้นรอยละ 3.60 จากปการศึกษา 2558

6
5
4
3
2
1
0
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ยาล
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ระดับคะแนน

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557-2559 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปี การศึกษา 2557
ปี การศึกษา 2558

ปี การศึกษา 2559

ตัวบ่ งชี ้

แผนภูมิ 1 : แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557-2559 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาของแตละองคประกอบ ในปการศึกษา 2557-2559
จากการรวบรวมรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2557-2559 จากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ซึ่ง
สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงจุดเดนของแตละองคประกอบ ในปการศึกษา 2557-2559
ปการศึกษา 2557
- คณะมียุทธศาสตรใน
การพัฒนาหลักสูตรที่มี
ความพรอมไปสู
ประชาคมอาเซียนที่
ชัดเจน
- อาจารยมีความใกลชิด
นักศึกษา ดูแลนักศึกษา
เปนอยางดีสงผลตอการ
พัฒนานักศึกษา

ปการศึกษา 2558
- คณะไดแยกศูนย
S.O.S มาใหบริการ
ใหกับนักศึกษาในระดับ
คณะทําใหนักศึกษา
ไดรับขอมูลขาวสารที่มี
ประโยชน แตทั้งนี้ใน
กระบวนการประเมิน
คุณภาพการใหบริการ
ของศูนย S.O.S.ควร
สังเคราะหใหมีความ
ครอบคลุมประเด็นใน
การประเมิน ซึ่งจะทํา
ใหขอคําถามลดนอยลง

ปการศึกษา 2559
- คณาจารยสวนใหญมี
จิตวิญญาณความเปนครู
สูง ใสใจดูแลนักศึกษา
ทั้งเรื่องการเรียนการ
สอนและ การใชชีวิต
- มีระบบอาจารยที่
ปรึกษาที่เขมแข็ง โดยมี
กระบวนการให
คําปรึกษาที่ใสใจทุก
รายละเอียดของการใช
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย
SOS ของคณะที่มีการ
มอบหมายอาจารยที่
รับผิดชอบอยาง ชัดเจน
จัดสถานที่เพื่อให
นักศึกษาเขามาปรึกษา
ไดอยางสะดวก เพื่อให
นักศึกษาไดจบไปเปน
บัณฑิตที่สมบูรณ
คณะมีกระบวนการ
จัดการความรูจากผูมี
ประสบการณ
ทั้งในประเด็นทุนวิจัย
และการตีพิมพเผยแพร
งานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ จนทําให
มีผลการดําเนินงานดาน
การวิจัยอยางกาว
กระโดด
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องคประกอบที่
องคประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต

องคประกอบที่ 2
การวิจัย

-

-
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องคประกอบที่

ปการศึกษา 2557
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องคประกอบที่ 4
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ปการศึกษา 2559
บุคลากรมีศกั ยภาพใน
การหาแหลงทุนวิจัย
และมีการกระจายทุน
วิจัยไปยังทุกศาสตร
สาขาวิชาอยางครบถวน
- คณะมีกระบวนการนํา
โครงการบริการวิชาการ
ไปใชประโยชน ที่ชัดเจน
โดยการบรูณาการกับ
การจัดการเรียนการสอน
ซึ่งใหนักศึกษาเขาไปมี
สวนรวมในการบริหาร
จัดการโครงการบริการ
วิชาการ รวมทั้งบทบาท
ในการทําหนาที่วิทยากร
รวมถึงชุมชนผูรับบริการ
ไดความรูในการพัฒนา
ชุมชน แตทั้งนี้เพื่อให
เกิดผลกระทบอยางเห็น
ไดชัด ควรจะสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดรายไดที่
เพิ่มขึ้น มีความเปนอยูที่
ดีขึ้นแกชุมชนสังคม
บูรณาการกับการเรียน
การสอนเพื่อใหนักศึกษา
ไดเรียนรูนอกหองเรียน
และเปนการตอยอด
งานวิจัยในอนาคต
คณะมีชองทางในการ
เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมอยาง
หลากหลาย

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

องคประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ

ปการศึกษา 2558

-

-
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ปการศึกษา 2557
-

ปการศึกษา 2558
-

ปการศึกษา 2559
- คณะเปดโอกาสให
บุคลากรทุกภาคสวนได
แสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาคณะ โดยอาศัย
ความรวมมือการ
ดําเนินงานระหวางคณะ
กับหลักสูตร และ
ระหวางหลักสูตรกับ
หลักสูตร มี วัฒนธรรม
การทํางานรวมมือกัน
ทํางานแบบครอบครัว มี
ความอบอุน ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน รวมถึงมี
กระบวนการบริหาร
จัดการโดยอาศัยความ
รวมมือการ ดําเนินงาน
ระหวางคณะกับ
หลักสูตรและหลักสูตร
กับหลักสูตร ทําใหเกิด
การพัฒนาอยางเห็นได
ชัด เชน ผลงานวิจัยที่
กระจายไปในทุก
หลักสูตร และมีจํานวน
ที่เพิ่มขึ้นอยางกาว
กระโดด
-คณะสงเสริม
สนับสนุนในการพัฒนา
คณาจารยไดอยางเต็ม
ศักยภาพ มี
กระบวนการจัดสรร
งบประมาณในการ
พัฒนาบุคคลรายบุคคล

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

องคประกอบที่
องคประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ
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ปการศึกษา 2557

ปการศึกษา 2558

ปการศึกษา 2559
ทั้งฝายวิชาการและฝาย
สนับสนุน รวมถึงการ
สนับสนุนทรัพยากรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
-คณะมี
กระบวนการพัฒนา
คณาจารย โดยเชื่อมโยง
กับการสรางแรงบันดาล
ใจ โดยการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญ หรือประสบ
ความสําเร็จ เชน
ศาสตราจารย และรอง
ศาสตราจารย มารวม
ถายทอดองคความรู
ใหกับคณาจารย ทําให
อาจารยเกิดแรงกระตุน
ในการสรางสรรคผลงาน
ทางวิชาการ จนนําไปสู
การขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาที่เพิ่มขึ้น

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

องคประกอบที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาไดใหแนวทางเสริมและจุดเดนแกหนวยงานทุกรอบป
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อนํามากําหนดเปนแนวทางดําเนินงานในรอบปถัดไป สําหรับการ
วิเคราะหตนเอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุปรายละเอียดได ดังนี้
จากตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหภาพรวม จําแนกตามรายองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต พบวา คณะวิทยาการจัดการมีจุดแข็งในเรื่องการการผลิตบัณฑิตที่
ชัดเจน แสดงใหเห็นวามีความพรอมในการผลิตบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติ มีความพรอมที่ออกไปสูโลกของการ
ทํางานตอไป
องคประกอบที่ 2 การวิจัย พบวา ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการไดมีการตีพิมพเผยแพร
งานวิจัยจนมีผลงานที่กาวกระโดด สงผลทําใหมีจุดเดนในเรื่องของของงานวิจัยอยางชัดเจน
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ พบวา ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มีจุดเดนใน
ด า นการบริ การวิ ช าการเนื่ องจากในการจั ดการเรีย นการสอน ไดใหนักศึกษามีสว นรว มในการบริห ารจั ด
โครงการบริการวิชาการ ซึ่งการที่นักศึกษาไดเรียนรูนอกหองเรียนถือเปนการใหนักศึกษาไดมีกระบวนการ
เรียนรูสูบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ
มีการเผยแพรศิลปะ และวัฒนธรรมผานทางสื่อออนไลน และจดหมายขาวเสียงแกวของคณะวิทยาการจัดการ
จึงสงผลทําใหบรรลุวัตถุประสงคและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ พบวา การบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ มีการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร และการชวยเหลือหรือสนับสนุนหลักสูตรให
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงเปนสิ่งสําคัญที่ขับเคลื่อนใหหนวยงานบรรลุตามเปาหมาย เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพและประสิทธิภาพของหนวยงานใหมากขึ้น
ตารางที่ 3 แสดงจุดที่ควรพัฒนาของแตละองคประกอบ ในปการศึกษา 2557-2559
ปการศึกษา 2557
- คณะควรจัดกิจกรรม
การทุกดานที่จัดใหกับ
นักศึกษาของคณะควร
ดําเนินการเองเปนหลัก
เนื่องดวยศาสตรของแต
ละสาขาวิชามีความ
แตกตางกัน โดยจัดทั้ง
ในภาพรวมของคณะ
และแยกตามหลักสูตร
สาขาวิชา และคณะควร
กํากับติดตามในการให
ความรูที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษาที่จะเขาสู
การทํางานในการจัด
กิจกรรมการเตรียมความ
พรอมควรแยกระหวาง
การเตรียมความพรอม
ฝกงาน และการเตรีย

ปการศึกษา 2558
- ในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพการจัด
กิจรรมและการบริการ
ควรสะทอนใหครบทั้ง 3
ดาน และควรมีการ
จัดทําเปนขอคําถาม
ปลายเปดเพื่อทราบ
ความคิดเห็นของ
นักศึกษาเพิ่มเติมและ
นําไปพัฒนาปรับปรุงได
ตรงประเด็นอยางชัดเจน
รวมถึงควรระบุ
กลุมเปาหมายที่
เกี่ยวของกับประเด็นการ
ประเมินเพื่อให
สอดคลองกับผลการ
ประเมินดังกลาว
- ในการจัดกิจกรรมให

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

องคประกอบที่
องคประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต

ปการศึกษา 2559
- คณะควรมีฐานขอมูล
สถานที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพ และมีผล
สะทอนคุณภาพของ
สถานประกอบการจาก
รุนพี่ เพื่อเปนแนวทาง
ในการเลือกสถาน
ประกอบการที่มีความ
เหมาะสม ทําใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ
- ควรพัฒนานักศึกษาให
มีทักษะดาน
ภาษาตางประเทศให
มากขึ้น โดย กิจกรรม
เสริมหลักสูตร หรือ
สอดแทรกความรูใน
รายวิชา
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ปการศึกษา 2557
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
นักศึกษาชั้นปที่ 4
รวมถึงศิษยเกาใหเขา
รวมใหเปนไปตาม
เปาหมาย เพราะเปน
โครงการที่เปนประโยชน
ทั้งนักศึกษาและศิษยเกา
เปนอยางยิ่ง
- ในการจัดแผนกิจกรรม
นักศึกษาควรใหทุก
หลักสูตรเขามามีสวน

ปการศึกษา 2558
ความรูแกศิษยเกา ควร
สรางความรวมมือ
ระหวางหลักสูตร
สาขาวิชา ซึ่งจะเกิด
ประโยชนทั้งตอ
นักศึกษาปจจุบันและ
ศิษยเกา

ปการศึกษา 2559
- คณะควรสงเสริมให
แตละหลักสูตรเขา
รวมสหกิจศึกษา เพื่อ
เปนทางเลือกใหกับ
นักศึกษา และเกิด
ประโยชนที่นักศึกษาจะ
ไดรับในการทํางานจริง
ในอนาคตที่จะไดรับ
ความรูตรงตามศาสตร
สาขาวิชามากยิ่งขึ้น
- จากการที่คณะไดจัด
กิจกรรมใหความรูและ
ทักษะดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ควร
มีกระบวนการกํากับ
ติดตามนักศึกษาในการ
นําความรูไปใชประโยชน
ในการจัดกิจกรรมตาม
กระบวนการ PDCA อีก
ทั้งควรสะทอนผลการ
ดําเนินงานในการเขียน
รายงานประเมินตนเอง
ผล ซึ่งควรจะอธิบายถึง
การนําความรูที่ไดรับไป
ใชในการพัฒนากิจกรรม
ของนักศึกษา

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

องคประกอบที่
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ปการศึกษา 2558

- คณะควรวิเคราะห
สังเคราะห ขอมูลดาน
การวิจัย โดยมีลักษณะ
เปนรายงานสรุปผลดาน
การวิจัยใน แตละมติ
ของผลงานวิจัย เพื่อให
ไดระบบสารสนเทศของ
คณะที่นําไปสูการบริการ
การตัดสินใจ และนําไปสู
การพัฒนาประเด็นตาง
ๆ ดานการวิจัยตามที่
ควรดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงตามขอมูลเชิง
ประจักษที่ไดรายงาน
- คณะมีการใหบริการ
วิชาการแบบใหเปลาใน
ทุกโครงการ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

องคประกอบที่ 2
การวิจัย

ปการศึกษา 2557
รวม เพราะเปนการ
เชื่อมโยงกับศาสตรวิชา
และบูรณาการกับการ
บริการวิชาการ
โดยเฉพาะในภาพสวน
การจัดกิจกรรมของคณะ
และของมหาวิทยาลัย
ซึ่งอาจจะมีการแตงตั้ง
นักศึกษาเขามาเปน
คณะกรรมการเพื่อเขา
มาสูกระบวนการมีสวน
รวมอยางชัดเจน
- คณะควรพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานการวิจัย
ของคณะ เพื่อประโยชน
นําไปสูฐานขอมูลในการ
ตัดสินใจ

องคประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ

ปการศึกษา 2559

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

องคประกอบที่

-

-

-
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ปการศึกษา 2557
-

องคประกอบที่ 4
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

ปการศึกษา 2558
ซึ่งแทจริงแลวคณะมี
ศักยภาพของอาจารยที่
หลากหลายศาสตรตาม
ความตองการของ
ผูรับบริการ ดังนั้นควร
พัฒนาในดานการสรรหา
รายไดใหกับคณะ โดยเก็บ
คาลงทะเบียน
- ควรมีการกํากับติดตาม
และประเมินความสําเร็จ
ของการใหบริการวิชาการ
ที่ไดลงสูชุมชน เพื่อใหเกิด
ความตอเนื่องและยังยืนใน
ชุมชนนั้น ๆ เพื่อขยายผล
ไปยังชุมชนอื่น ๆ

-ในการประเมินผล
ความสําเร็จตามตัวบงชี้
ความสําเร็จวัตถุประสงค
ของแผน ในสวนของ
การบูรณาการในรายวิชา
ควรระบุใหชัดเจนวามี
รายวิชาใดบางที่มีการบูร
ณาการ
- คณะควรมี
- คณะควรมีการรายงาน
กระบวนการสํารวจ ความคุมคาใหชัดเจน เพื่อ
ความตองการของ
สะทอนไปยังประสิทธิภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาใน และประสิทธิผลในการ
สิ่งสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตและโอกาสใน
เรียนรู
การแขงขัน และเกิด
- คณะควรมีการการ ประโยชนในเชิงบริหารงาน
จัดทํา SWOT ที่
ในภาพรวมที่สะทอนยัง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช
องคประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ

ปการศึกษา 2559

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

องคประกอบที่

-

-
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ปการศึกษา 2557
เชื่อมโยงไปยังแผนกล
ยุทธทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป
คณะควรวิเคราะห
ปญหาที่เกิดขึ้น กับ
ความเสี่ยง ออกจาก
กัน วาประเด็นที่
วิเคราะหเปนปญหา
หรือ เปนความเสี่ยงที่
แทจริง

ปการศึกษา 2558
ตนทุนในทุกหลักสูตร
-ในการวิเคราะหการ
ความเสี่ยงควรระบุสาเหตุ
ใหชัดเจนวาเกิดจากปจจัย
ภายนอกอยางไร อีกทั้ง
ควรพึงระวังระหวาง
“ความเสี่ยง” และ
“ปญหา
-ในการจัดการความรู
นอกเหนือมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู มีกา
รวบรวมองคความรูแลว
ควรมีกระบวนการเผยแพร
ใหเขาถึงไปยังบุคลากรที่
ชัดเจนเพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติ เชน การจัดทํา
เปนประกาศเพื่อเปนแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน

ปการศึกษา 2559
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องคประกอบที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาไดใหขอเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาแกหนวยงานทุก
รอบปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อนํามากําหนดเปนแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานในรอบป
ถัดไป สําหรับการวิเคราะหตนเองตามขอเสนอแนะดังกลาว พบวา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ยังตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตอไป ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได ดังนี้
จากตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหภาพรวม จําแนกตามรายองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต พบวา ทั้งในปการศึกษา 2557 -2559 คณะวิทยาการจัดการยัง
ขาดแผนการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา และการจัดอบรม
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เชน ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษในสํานักงาน เพื่อใหนักศึกษาเกิด
ความมั่นใจในการปฏิบัติงานและใหการฝกประสบการณวิชาชีพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งทางคณะดําเนินการ ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางความเขาใจใน
การดําเนินกิจกรรมตอไป
องคประกอบที่ 2 การวิจัย พบวา ทั้งในปการศึกษา 2557 และ 2558 คณะวิทยาการจัดการยังมีการ
ตีพิมพเผยแพรงานวิจัยคอนขางนอยและยังขาดการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการวิจัย สงผลทําใหมีจุดที่ควร
24
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พัฒนาในเรื่องของของงานวิจัย จึงควรสรางระบบและหาแนวทางในการบริหารงานไดเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ พบวา ในปการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ ยังขาดการ
สงเสริ มและสนับสนุนให คณาจารย และบุคลากรพัฒนาทักษะดานวิ ชาการและวิ ชาชีพ เพื่อใหมีศักยภาพ
สามารถนําองคความรูไปใชในการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตรได
อยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา ในปการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ
ควรนําขอเสนอแนะไปกําหนดคาเปาหมาย ตัวบงชี้ ตามวัตถุประสงคของแผนที่ชัดเจน
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ พบวา ในปการศึกษา 2557 และ 2558 คณะวิทยาการจัดการ
ควรมีโครงการที่เปดโอกาสใหบุคลากรทุกภาคสวนไดแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคณะ โดยอาศัยความ
รวมมือการดําเนินงานระหวางคณะกับหลักสูตร และระหวางหลักสูตรกับหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกป
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บทที่ 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
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การวิเคราะหผลการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557- 2559 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบบันทึกขอมูลรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2557-2559 วิเคราะหขอมูลดวย
การแจกแจงคาความถี่ การหาคารอยละ และการสรุปบรรยายความ ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค ดังนี้
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เ ปนการวิ เคราะห และเปรี ยบเทียบผลการประเมินงานประกันคุณภาพ จากแบบ
บันทึกขอมูล โดยการแจกแจงคาความถี่ และหาคารอยละ ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้
ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557 – 2559 มีองคประกอบ 5 องคประกอบ
ทุ กองค ประกอบมี คะแนนการประเพิ่ มขึ้ นในทุ กป เนื่ องจากมี การขั บ เคลื่ อ นให ป ระกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา
มีประสิทธิภาพและเขมแข็ง การสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรทุกระดับ และเปนมาตรฐานเดียวกั น
ตลอดจนการสร า งระบบฐานข อมู ล ด านการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ทํ า ให ส ามารถกํ าหนดแนวทางที่
เหมาะสมกับตนเอง จึงสงผลทําใหคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นในทุกๆปการศึกษา โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบในปการศึกษา 2557 มีคะแนนการประเมิน 3.63 คะแนน คิดเปน
ร อยละ 72.60 ส วนในป การศึ กษา 2558 มี คะแนนการประเมิ น 3.98 คิ ดเป นร อยละ 79.60 มี และในป
การศึกษา 2559 มีคะแนน 4.16 คิดเปนรอยละ 83.20 โดยพบวาการเปลี่ยนแปลงของผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกลาว แมวาจะไมใชผลการประเมิน ที่เปนแบบกาวกระโดด แตเรียกไดวามีแนวโนมของ
พัฒนาการที่คงที่และเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ จะเห็นไดวาในปการศึกษา 2558 มีคะแนนเพิ่มขึ้น รอยละ 7.00
จากปการศึกษา 2557 และในปการศึกษา 2559 มีคะแนนเพิ่มขึ้นรอยละ 3.60 จากปการศึกษา 2558

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การวิเคราะหผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษา พบวา
ระดับคะแนนสูงขึ้นในทุกๆป เนื่องจาก คณะมีระบบและกลไกที่ดีในการพัฒนาคณาจารยดานการวิจัย ทั้งจาก
กระบวนการจั ดการความรู การสร า งแรงบัน ดาลใจ การสงเสริมสนับ สนุน งบประมาณ ทําใหเกิดผลการ
ดําเนินงานที่พัฒนาอยางตอเนื่อง และมีโครงการบริการวิชาการที่ลงสูชุมชน สนองตอบตอความตองการของ
26

ชุมชนอยางแทจริง และบูรณาการเชื่อมโยงกับการพัฒนานักศึกษาใหมีประสบการณตรงตามศาสตรสาขาวิชา
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผูบริหารในระดับคณะ ไดทราบถึงปญหาและอุปสรรค เพื่อทําการจัดลําดับปญหาที่จําเปนตองไดรับ
การแกไข ซึ่งอาจทําไดโดยการพิจารณาเวลาที่ใชในการแกไข ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และความยากงายในการ
แกไขปญหาในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งสามารถนําไปตอยอดเพื่อปรับปรุง
การดําเนินงานดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนั้น อาจทําใหการปฏิบัติงานดาน
การประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในดานของคะแนนผลการประเมินคุณภาพ ความตรงตอเวลา และ
ประเด็นอื่น ๆ เพื่อนําเสนอเปนหนวยงานตัวอยางสําหรับหนวยงานอื่น ๆ ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอไป
2. เมื่อทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานแลว เมื่อเริ่มวางแผนใหมอีกครั้งก็จะมีขอมูลสารสนเทศที่
ชัดเจนเที่ยงตรง และเปนปจจุบัน สามารถเปนเครื่องมือในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมุงที่จะตอบคําถามหลัก
วาในการดําเนินงานนั้นหรือไมไดผลตรงตามที่กําหนดหรือไม ขอมูลจากการติดตามจะเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตอการเรงรัดใหงานดําเนินไปตรงตามเปาหมายของแผนงานแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาการติดตามผล
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

(QualityAssessment) เลมที่ ป 01(พฤศจิกายน 2543) (ออนไลน). สืบคนจาก
http://pioneer.chula.ac.th/~jutumpor/qadocument.html [27พฤศจิกายน 2549]
Cuttance, P.1993. Quality Assurance and Quality Management : Complentary but Different
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งคร
าม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา.............
คณะ..........................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(ขอมูล ณ วันที่..............................)

วันที่รับการประเมิน : วันที่ .......เดือน................... พ.ศ................

โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ
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มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1. บทสรุปสําหรับผูบริหารโดยคณะกรรมการ
ในปการศึกษา................. คณะ...................... มีผลประเมินคุณภาพภายใน
ในภาพรวมอยูในระดับ คุณภาพ....... โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ...... และเมื่อจําแนกเปนชนิดตัวบงชี้พบวา
1) ตัวบงชี้ที่เปนปจจัยนําเขา(Input)
มีผลประเมินอยูในระดับ คุณภาพ.....
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ .................
2) ตัวบงชี้ที่เปนกระบวนการ(Process) มีผลประเมินอยูในระดับ คุณภาพ.......
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ .................
3) ตัวบงชี้ที่เปนผลลัพธ(Output)
มีผลประเมินอยูในระดับ คุณภาพ.......
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ .................
และเมื่อจําแนกเปนรายองคประกอบพบวา
1) องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
มีผลประเมินอยูในระดับ คุณภาพ.....
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ .................
2) องคประกอบที่ 2 การวิจัย
มีผลประเมินอยูในระดับ คุณภาพ....
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ .................
3) องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มีผลประเมินอยูในระดับ คุณภาพ...
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ .................
4) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงฯ
มีผลประเมินอยูในระดับ คุณภาพ.....
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ .................
5) องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีผลประเมินอยูในระดับ คุณภาพ...
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ .................
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2. มีขอเสนอแนะในภาพรวมดังนี้

จุดที่ควรพัฒนา
1......
2......
3…….

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

แนวปฏิบัติที่ดี (ถามี)
1......
2......

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

จุดเดน/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1......
2......
3…….
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3. รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประธานกรรมการ

2. …………………………............…………………..
(
)

กรรมการ

3. ………………………............……………………..
(
)

กรรมการ

4. …………….............………………………………..
(
)

กรรมการและเลขานุการ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1. …………………………………............…………..
(
)
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4. บทนํา

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3.1 สรุปขอมูลพื้นฐานของคณะ (จุดเนน, ขอมูลโดยยอ)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

3.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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5. วิธีการประเมิน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

4.1 การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจเยี่ยม)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

4.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

คาเฉลี่ย..........
รอยละ..........

ผลการดําเนินงาน
(ตัวตั้ง/ตัวหาร,ผลลัพธ)

คะแนน
การประเมิน
(ตามเกณฑ
สกอ.)

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก
ที่ระบุใน SAR)

คาเฉลี่ย..........
รอยละ..........

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเที่ยบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

6. ผลการประเมิน
ตาราง ป 1 สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้
ประเภทสถาบัน  กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

รอยละ..........

รอยละ..........

รอยละ..........

รอยละ..........

คาเฉลี่ยองคประกอบที่ 1
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย

เปาหมาย

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก
ที่ระบุใน SAR)

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

องคประกอบคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
(ตัวตั้ง/ตัวหาร,ผลลัพธ)

คะแนน
การประเมิน
(ตามเกณฑ
สกอ.)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

คาเฉลี่ยองคประกอบที่ 2

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม

คาเฉลี่ยองคประกอบที่ 3

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

คาเฉลี่ยองคประกอบที่ 4
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

เปาหมาย

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก
ที่ระบุใน SAR)

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

องคประกอบคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
(ตัวตั้ง/ตัวหาร,ผลลัพธ)

คะแนน
การประเมิน
(ตามเกณฑ
สกอ.)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

คาเฉลี่ยองคประกอบที่ 5

คาคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ
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7. ตาราง ป 2 ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ

จํานวน
ตัวบงชี้

I

1
2
3
4
5
รวม

6
3
1
1
2
13

4

P

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

องคประกอบคุณภาพ

ผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คะแนนการประเมินเฉลีย่

7

O

2

ผลการประเมิน
*ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
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ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

8. รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
จุดเดน / แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ

40

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

องคประกอบที่ 2 : การวิจัย
จุดเดน / แนวทางเสริม

41

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

องคประกอบที่ 3:การบริการวิชาการ
จุดเดน / แนวทางเสริม

42

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน / แนวทางเสริม
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มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
จุดเดน / แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ

44

ประวัติผูวิจัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หัวหนาโครงการ
:
:
:
:

นางสาวหรรษา สันติวิไลลักษณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี (บธ.บ) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
: : 156 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท : 055-267103, 080-5066641
โทรสาร : 055-267103
E-mail : s_hansa@hotmail.com

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
สังกัด
ระดับการศึกษา

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสบการณในการทํางาน/การวิจัย
สถานที่ติดตอ
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