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ค าน า 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self*Assessment*Report) ประจ าปีการศึกษา  2557  และได้รับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันท่ี  2 - 3  พฤศจิกายน  พ.ศ.2558  โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด และได้จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality*Improvement*Plan) ปีการศึกษา 2558 โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการชุดดังกล่าว  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมโครงการเพื่อการด าเนินงานมุ่งสู่การพัฒนา แก้ไขและปรับปรุงงาน
ให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น   

 
  
 

 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
มกราคม  2559 
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ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
                ประวัติความเป็นมา 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514  โดยนายจ ารูญ  ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับพ่อค้าประชาชนและสมาชิกผู้แทนราษฎร  

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ท าหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือขอจัดตั้งวิทยาลัยครูขึ้น บนพื้นที่  856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา บริเวณถนนสระบุรี-หล่มสัก  

ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  โดยมีเหตุผลในการขอตั้ง ดังนี้    

          1. จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาทุกด้าน  โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้นยังขาดแคลนครูเป็นจ านวนมาก 

          2. จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศและมีจังหวัดอ่ืน ๆ  ล้อมรอบถึง 7 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และเลย   

จึงขอจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น เพ่ือให้นักเรียนจากจังหวัดใกล้เคียงได้เดินทางมาศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย 

          3. จังหวัดมีที่ดินมอบให้หลายร้อยไร่ เป็นที่ดินในเขตผังเมืองตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484  ออกในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี   

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สั่งให้กรมการฝึกหัดครู มาส ารวจท าแผนผังที่ดิน ซ่ึงติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร 

          กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยประกาศตั้งเม่ือวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 และได้แต่งตั้งให้นายน้อย สีป้อ 

อาจารย์เอกวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  มารักษาราชการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2516 

และได้รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา  2519  โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร 

          วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2518  มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518”  วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา   
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

             พ.ศ. 2527  มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527”  ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้ 
          พ.ศ. 2528  สภาการฝึกหัดครู ได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู ให้เรียกกลุ่มวิทยาลัยครู ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

วิทยาลัยครูนครสวรรค์  และวิทยาลัยครูก าแพงเพชรว่า “สหวิทยาลัยพุทธชินราช”  โดยส านักงานสหวิทยาลัยตั้งอยู่ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

          พ.ศ. 2535 กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

และพระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์”  ซึ่งมีแนวโน้มจะต้องปรับเปลี่ยนสภาพให้เป็นไปตาม 



      
 

4 

 

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา 7 คือ ให้สถาบันราชภัฏเป็นนิติบุคคล  มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนา 

ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาทางวิชาการ  และการวิชาชีพชั้นสูง  ท าการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู ส่งเสริม  

วิทยฐานะครู  และบุคลากรประจ าการ 
               พ.ศ. 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ได้ลงพระปรมาภิไธยประกาศในราช-กิจจานุเบกษา  และเริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ   

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538 
             พ.ศ. 2540  สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
             พ.ศ.  2541 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบรมราชวงศ์ แด่พระบรมราชวงศ์ 4 พระองค์ ดังนี้ 

           1. ทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  สายศิลปกรรมและศิลปะประยุกต์โปรแกรมวิชาศิลปกรรม  

แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ 
             2. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาสายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชา การบริหารการศึกษา  

แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 
            3. ทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาสายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชา  การศึกษานอกระบบ   

แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
             4. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โปรแกรมวิชาเคมี 

แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
            พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 

 และทูลเกล้าฯ  ถวายประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

          พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลบังคับใช้ ท าให้สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์  เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์”  โดยสมบูรณ์  

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์ ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่เลขที่ 83  หมู่  11  ถนนสระบุรี – หล่มสัก  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000   
โทรศัพท์  0-5671-7100  โทรสาร  0-5671-7110  เว็บไซต์  www.pcru.ac.th 
 
การจัดการเรียนการสอน 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  และหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต  โดยเปิดสอนทั้งภาคปกติ และจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.)  

อาทิ  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาดนตรีและการแสดง)  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาเคมี  สาธารณสุขศาสตร์  ชีววิทยา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีการอาหาร  และเกษตรศาสตร์)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ  การตลาด  และการจัดการทรัพยากรมนุษย์)   

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  และหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมการผลิต) และเปิดสอนในระดับมหาบัณฑิต ได้แก่  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  และเปิดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   

   

   
 

   

 
     สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

    

      

         

 

 

        

 
     ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย             ดอกอินทนิล   

     

 
     สีประจ ามหาวิทยาลัย                    สีม่วง 

       

          

          

http://www.pcru.ac.th/
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ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมองค์กร อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  

 
             ปรัชญา     “ปัญญา  เสฏฐา   ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด” 

       

 
                     ปณิธาน       “ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน” 

    
 

            วิสัยทัศน์    “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนสู่ความเป็นสากล” 
        

 
            พันธกิจ 

       

 
1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 

    

 
2.  ศึกษา วิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากล สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

       

 
3.  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  บริการวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่ชุมชน ท้องถิ่น  และสังคม 

 
 

4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
        

 
5.  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

       

 
ค่านิยมองค์กร 

 

 
1. ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      

 
2. มุ่งสู่ความส าเร็จเพ่ือส่วนรวม    

 

 
3. แสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ   

 

 
4. รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความสามัคคี 

       

 
5. ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  “บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน”    

      

 

มีคุณธรรม  หมายถึง  ความดีงามท่ีถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย มีน้ าใจ เป็นสุภาพชน     
เป็นต้น เพ่ือสร้างสังคมให้มีความสงบสุข 

มีความรู้  หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจความสามารถ  และทักษะด้านวิชาการในศาสตร์ต่างๆ  ที่เล่าเรียน  และมีความรู้ความเข้าใจ 
และความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนมีความรู้เท่าทันการเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงของโลก  ซึ่งเกิดจากการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยในการ
ควบคุมตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ 

สู้งาน  หมายถึง  ความมุ่งม่ัน  ตั้งใจ  ขยัน  มานะ  อดทน  พยายาม  และความรับผิดชอบในการท างาน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม  

              เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  “เป็นแหล่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”    

 

                 หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต  โดยการพัฒนาหลักสูตรและท าการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  ท าการวิจัย   
ให้บริการวิชาการแก่สังคม  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยใช้ท้องถ่ินเป็นฐานและด าเนินการตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ด้วยการบูรณาการพันธกิจ
ทุกด้านเข้าด้วยกันบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือสร้างความเจริญและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2557  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
บทสรุปผู้บริหารจากการประเมิน 
 
   ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557   ระหว่างวันที่ 2 - 3  พฤศจิกายน  พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยได้รวบรวมผลการ
ด าเนินงาน และจัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเอง  ระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีผลการด าเนินงานทั้ง 5  องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  และได้ด าเนินการมีผลการประเมินใน
ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนน 3.29)  ดังนี้ 
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ผลการประเมินทุกองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
คะแนนการ
ประเมิน 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.47 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.04   การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ 3.42 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ/9 องค์ประกอบ 
 (รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/40 ตัวบ่งชี้) 

3.29 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
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สรุปผลการประเมินตนเองภาพรวมตามองค์ประกอบ 
***หมายเหตุ  องค์ประกอบใดไมม่ีจุดแข็ง/จดุที่ควรปรับปรุง  ให้ใส่เครื่องหมาย  -  หรือ  ใส่ค าว่าไมม่ี 
 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการด าเนินการด้านการบริการนกัศึกษาทั้งการจัดให้ค าปรึกษา การให้ข้อมูล

เพื่อบริการกิจกรรมพเิศษนอกหลกัสูตร และจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาอย่างเป็นระบบ 

2. มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาท่ีครอบคลมุทุกด้าน 
 
 

1. ควรมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เป็นระยะ ๆ และ มีการสังเคราะหผ์ลการประเมินมาปรับปรุง
การให้บริการและการให้ข้อมลู เพื่อให้ผลการประเมินสูงขึ้น และเปน็ไปตามความต้องการของนักศึกษา 

2. ควรมีการจัดกิจกรรม/ โครงการ ให้ความรู้แก่ศิษยเ์ก่าที่สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์หลักใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็นสากล 

3. การก าหนดวัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนานักศึกษา ควรบูรณาการโดยมีจุดเน้นในการพัฒนา
นักศึกษาเชิงคุณภาพให้ครอบคลุมกิจกรรมหลักท้ัง 5 กิจกรรมตามแผน 

4. ควรมีการน าความรูจ้ากการประกนัคุณภาพการศึกษาไปบูรณาการสู่การจดัการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศกึษาส่วนใหญ่ได้เข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

5. การให้ข้อมูลแหล่งงานควรมีการระบุรายละเอยีดที่ชัดเจน เช่น แหลง่งาน ต าแหน่ง ช่วงเวลา ลักษณะ
งาน และค่าตอบแทน 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มีหลักสูตรทีไ่มผ่่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบท่ี 1 จ านวน 18 หลักสตูร จาก 

48 หลักสตูร 
2. จ านวนอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการมีสดัส่วนน้อย

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 

1. ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตร โดยพิจารณาทบทวนจ านวนคณุสมบัติของอาจารย์ และการผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแต่ละชุด การก ากับติดตามการบริการหลักสูตรให้เป็นไปตามเง่ือนไขและ
กรอบเวลา และทบทวนกรอบอัตราก าลังในภาพรวมของมหาวิทยาลยัรวมถึงการจดัสรรเงินรางวัลเพื่อ
สนับสนุนหลักสตูร 

2. ควรมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลกร กระตุ้นโดยการจัดกจิกรรมเชิงค่ายวิชาการ การจดัความรู้ การ
จัดระบบคลินิก ควรท า MOU กับหน่วยงานหลัก ส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ให้มสีมรรถนะและพัฒนา
ตนเองให้มากข้ึนเพื่อจูงใจ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการส่งเสรมิให้บุคลากรตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลาย และผลการพัฒนาดีขึ้น

เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา 
 
 
 

1. ควรพัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะในการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารที่มีคา่น้ าหนักท่ีสูงขึ้นหรือ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ

2. ควรมีการจัดการความรู้อาจารย์ทีม่ีประสบการณ์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ผลการประเมินผลงานวิชาการใน 4 คณะ มีค่าคะแนนน้อย 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยยังไมเ่ชื่อมโยงข้อมูลของคณะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ กับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้
เป็นข้อมูลเดียวกันท้ังระบบ 
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องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวชิาการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีกระบวนการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม โดยก าหนดชุมชนเป้าหมาย

และเชื่อมโยงกับการมสี่วนร่วมกับชุมชนและคณะต่างๆ  
2. มีการด าเนินการพัฒนาชุมชนเป้าหมายที่สะท้อนความเชื่อมโยงกับการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับองค์กร ชุมชนต่างๆ 

1. ควรมีการบรูณาการโครงการ/กิจกรรมในแผนบริการวิชาการ เพื่อให้สะท้อนความ
ต้องการที่แท้จริงที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาสู่ชุมชนต้นแบบและชุมชนเครือข่ายใน
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป 

2. ควรมีการสังเคราะห์ถอดบทเรียนในการติดตามประเมินประโยชน์/ผลกระทบภายหลัง
จากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้เกดิการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งชุมชนเป้าหมาย
ด้วยกันและพัฒนาองค์ความรู้จากการให้บริการวิชาการแก่อาจารย์และนักศึกษาที่มสี่วน
ร่วมในการบริการวิชาการ 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ชุมชนเป้าหมายยังขาดระบบการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมคีวามเข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืน 
2. การให้บริการวิชาการแก่สังคมแบบสร้างรายได้ยังมีอยู่น้อย 

1. ควรน าผลจากการบริการวิชาการน าไปต่อยอดในการบูรณาการกับการเรยีนการสอน 
การท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาตามความต้องการเชิงระบบ 

2. ควรมีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการมสี่วนร่วมของทุกคณะในการ
ให้บริการวิชาการในลักษณะชุดโครงการ เพื่อประเมินผลในลักษณะการสร้างคุณค่า/
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม 

3. ควรก าหนดแนวทางในการบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะการหารายได้ให้มี
สัดส่วนมากขึ้น โดยวเิคราะห์งบประมาณร่วมกับหน่วยงานชุมชนเพือ่ให้เกิดการพัฒนา
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. โครงการ/กิจกรรมตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมครอบคลมุทุกยุทธศาสตร์ที่

ก าหนดและสอดคล้องตามวตัถุประสงค์ของแผน 
2. มีการด าเนินการในเรื่องการเผยแพร่กิจกรรมด้านศลิปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนใน

รูปแบบที่หลากหลายอยา่งต่อเนื่อง 
 
 

1. ในการจัดท าแผนท านุบ ารุงฯ ควรเปิดโอกาสใหต้ัวแทนจากคณะต่าง ๆ เข้ามามสี่วน
ร่วมในการจดัท าแผน เนื่องจากมโีครงการ/กิจกรรมหลายๆ โครงการ/กิจกรรมที่คณะ
เข้ามารับผิดชอบในการด าเนินงาน 

2. การก าหนดตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ระบไุว้อย่างแท้จริง สามารถสะท้อนผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคไ์ด้อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมถึงต้องสามารถสง่ผลและสนับสนุนให้เกิดผลส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดทีก่ าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ตัวช้ีวัดในโครงการ/กิจกรรมบางสว่นไม่สะท้อนผลที่ชัดเจน 

 
 

1. การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเรจ็ในโครงการ/กิจกรรมต้องสามารถวัดได้อย่างเป็น
รูปธรรมและสะท้อนผลส าเร็จหรือประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้อย่าง
ชัดเจน 
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องค์ประกอบท่ี 5   การบริหารจดัการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลยัมีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์(ฉบับปรับปรุง 2557) และพัฒนาไปสู่แผน

กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบตัิการกรอบเวลาตัวบ่งช้ี  เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ 

2. มีการก ากับตดิตามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน / คณะ มีการด าเนินการจัดการความรู้ทั้ง
การทบทวน ก าหนดรูปแบบและการสร้างความเข้าใจเพื่อน าไปสู่การปฏิบัต ิ

3. มีการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาตามระบบและกลไกท่ีครอบคลุมทั้งระบบ 
ควบคุมคุณภาพระบบตรวจสอบคณุภาพ และระบบประเมินคณุภาพ 

1. ควรมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอลบผลการด าเนินงานและแผนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและตัวบ่งช้ีให้ครอบคลมุทุกแผน รวมทั้งวิเคราะห์และรายงานให้คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อขอค าแนะน าให้มีประสิทธิภาพและพร้อมน าไปใช้เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

2. ควรมีการวางระบบในการด าเนินการจัดการความรู้ในภาพมหาวิทยาลัยและทบทวน
แผนการจดัการความรู้ โดยจัดกจิกรรมในการเข้าถึงองค์ความรู้ การพัฒนาความรู้ และ
การส่งเสริมใหเ้กิดกลไกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภาพคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิด
ต้นแบบท่ีดี และเพื่อสะท้อนผลลพัธ์ในการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

3. ควรมีการปรับปรุงระบบการประกนัคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนนุให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินไม่

ครบถ้วน 
2. การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่งยังไม่ชัดเจนและไมส่ามารถลดความเสี่ยงให้

เป็นไปตามค่าเปา้หมาย 
 

1. ควรก ากับติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินให้เป็นระบบ โดยค านึงถึงการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน  พร้อมท้ังแจ้งผลดังกลา่วต่อผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
คณะเพื่อน าผลไปใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ควรมีการวเิคราะห์ปัจจัยเสีย่งท่ีเปน็ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
และเป็นความเสี่ยงท่ีจ าเป็น โดยน าความเสี่ยงปกติไปเป็นปัญหาในการด าเนินงาน/
โครงการที่เป็นงานประจ า หรือเปน็พันธกิจมหาวิทยาลัย 

3. ควรมีการจัดกิจกรรมทีส่ะท้อนกระบวนการเชิงคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ
การด าเนินงานหลักสตูร  การประกันคุณภาพและมตีิดตามอย่างเป็นระบบ 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
1.  ควรเร่งปรับปรุงหลักสูตร  โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.  ควรก าหนดให้คณาจารย์ทุกคน ต้องมีผลงานวิชาการเชิงประจักษ์ 
3.  ควรเร่งให้คณาจารย์และบัณฑิตมีการท าวิจัย 
4.  ควรขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านการประเมิน เป็นวาระเร่งด่วน โดยบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
5.  ควรมีมาตรการในการลงโทษส าหรับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
6.  ควรปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า (Input)  และตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ (Ouput) เนื่องจากมคีะแนนเฉลี่ยต่ า 
7.  ตัวบ่งชี้ใดที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน – พอใช้ ควรก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการบริหารงาน 
8.  ควรจัดท า Load Map ในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อการติดตามการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
9.  ควรมีหลักการบริหารที่ชัดเจน โดยมีแผน (Plan) มีการด าเนินการให้บรรลุผล (Implement) และควรมีการก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ (Monitoring) 
10.  ควรตีโจทย์ในตัวชีว้ัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้แตก (Hit the Point) เมื่อตีโจทย์แตก จึงด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นรูปธรรม (Dynamic) 
11.  มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการประเมินภายใน (Internal Assessment) และมีการเผยแพร่ผลการด าเนินการออนไลน์ในแต่ละตัวบ่งชี้ เป็นรายไตรมาส 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2558 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557)  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
โดยคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ      
แนวทางเสริม      
1. ควรมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เป็นระยะ ๆ และ มีการ
สังเคราะห์ผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการและการให้ข้อมลู เพื่อ
ให้ผลการประเมินสูงขึ้น และเป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา 

ส ารวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้

ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการให้บริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้อยู่ใน
ระดับมาก 

ม.ค. – เม.ย.
59 

๕,๐๐๐ กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักวิทยบริการฯ 
 
 

2. ควรมีการจัดกจิกรรม/ โครงการ ให้ความรู้แก่ศิษยเ์ก่าที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์หลักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็น
สากล 

โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 1. จ านวนผูเ้ข้าร่วม
โครงการ/อบรม ร้อยละ 80 
2. ความสามารถทางด้าน
ภาษาตางประเทศ โดยผ่าน
เกณฑ์การทดสอบร้อยละ 
60 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

400,000 งานวิเทศสัมพันธ์ 
กองพัฒนานักศึกษา 

3. การก าหนดวัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนานักศึกษา ควรบูรณาการโดย
มีจุดเน้นในการพัฒนานักศึกษาเชิงคุณภาพให้ครอบคลุมกิจกรรมหลักท้ัง 5 
กิจกรรมตามแผน 

โครงการจดัท าแผนกิจกรรมและแผนพัฒนา
นักศึกษา  
 

1. แผนกิจกรรมและ
แผนพัฒนานักศึกษา 
2. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
นักศึกษา 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองพัฒนานักศึกษา 

4. ควรมีการน าความรู้จากการประกันคุณภาพการศึกษาไปบูรณาการสู่การ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศกึษาส่วนใหญ่ได้เข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้
ได้ในชีวิตประจ าวัน 

๑.โครงการอบรมนักศึกษากับทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
๒.โครงการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้การ
ประกันคณุภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

1. จ านวนผูเ้ข้าร่วม
โครงการ/อบรม ร้อยละ 80 
2. ความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคณุภาพ
การศึกษา โดยผ่านเกณฑ์
การทดสอบร้อยละ 60 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

๑๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

กองพัฒนานักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
โดยคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

5. การให้ข้อมลูแหล่งงานควรมีการระบรุายละเอียดที่ชัดเจน เช่น แหล่งงาน 
ต าแหน่ง ช่วงเวลา ลักษณะงาน และค่าตอบแทน 

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและ
ประชาสมัพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี  2559 

- นักเรียนสมคัรเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี
ตามสาขาวิชาด้านต่าง ๆ สาย
วิทยาศาสตร์ ฯ และสังคมศาสตร์ ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลยั 

จ านวนนักศึกษาท่ีสมัครใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ร้อยละ 80 

ต.ค. 58 – 
เม.ย. 59 

250,000 ส านกัส่งเสรมิ ฯ 
กองพัฒนานักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง      
1. ควรมีการบรหิารจดัการหลักสตูร โดยพิจารณาทบทวนจ านวนคณุสมบัติ
ของอาจารย์ และการผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการแตล่ะชุด การ
ก ากับติดตามการบริการหลักสูตรให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกรอบเวลา และ
ทบทวนกรอบอัตราก าลังในภาพรวมของมหาวิทยาลัยรวมถึงการจดัสรรเงิน
รางวัลเพื่อสนับสนุนหลักสตูร 

โครงการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรใหม้ี
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
     (1) จัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     (2) ประชุมปฏิบัติการเพื่อด าเนินการตาม 
         เกณฑ์ประกันคณุภาพหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทีไ่ด้รบัการ
ปรับปรุง 41 หลักสูตร 

ต.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

250,000 ส านกัส่งเสรมิ ฯ 

2. ควรมีการทบทวนแผนพัฒนาบคุลกร กระตุ้นโดยการจัดกิจกรรมเชิงค่าย
วิชาการ การจัดความรู้ การจัดระบบคลินิก ควรท า MOU กับหน่วยงานหลัก 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและพัฒนาตนเองให้มากข้ึนเพื่อจูง
ใจ 

1. โครงการจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

ทุกหน่วยงานมีการจัดท า
กรอบอัตราก าลัง 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

งานการเจ้าหน้าท่ี ฯ 

2. โครงการเข้าค่ายเขียนผลงานทางวิชาการ 
 

ร้อยละของบุคลากรได้รบั
การอบรมพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการ 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

200,000 งานการเจ้าหน้าท่ี ฯ  
ส านักส่งเสรมิ ฯ 

4. โครงการพัฒนาคณาจารย์ “การจัดการเรยีน
การสอนและการวดัผลการประเมนิท่ีเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั” 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
การฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพการจดัการเรียน
การสอนและการวิจยัร้อยละ 
70 
 

ต.ค. 58 – 
ส.ค. 59 

95,900 ส านกัส่งเสรมิ ฯ 

5. โครงการพัฒนาคณาจารย์ “การอบรม
อาจารย์ใหม่” (การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่) 

อาจารย์ใหมเ่ข้าร่วมอบรม 
อย่างน้อย 30 คน 
 

ต.ค. 58 – 
ส.ค. 59 

24,400 ส านกัส่งเสรมิ ฯ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
โดยคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสตูรการ
พูดและการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีของนักแนะ
แนวการประชาสัมพันธ์การศึกษา รุ่นที่ 2" 

อาจารย์ บุคลากรใน
มหาวิทยาลยัหรือ
บุคคลภายนอกเขารับการ
อบรม ร้อยละ 80 

พ.ย. – ส.ค.
59 

25,000 ส านกัส่งเสรมิ ฯ 

7. โครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
อาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษาไทย 
 
 

จัดอบรมพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพอาจารย์ที่ผ่านการ
อบรมหลีกสูตรอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษาไทย 
 ครั้ง/ป ี

ม.ค. – มิ.ย.
59 

35,000 ส านกัส่งเสรมิ ฯ 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
1. ควรเร่งปรับปรุงหลักสตูร  โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร โครงการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรใหม้ี

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
     (1) จัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     (2) ประชุมปฏิบัติการเพื่อด าเนินการตาม 
         เกณฑ์ประกันคณุภาพหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทีไ่ด้รบัการ
ปรับปรุง 41 หลักสูตร 

ต.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

250,000* ส านกัส่งเสรมิ ฯ 

2. ควรก าหนดให้คณาจารย์ทุกคน ต้องมีผลงานวิชาการเชิงประจักษ ์ พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั และการเขียน
บทความ 

จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

200,000 งานการเจ้าหน้าท่ี ฯ 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย      
แนวทางเสริม      
1. ควรพัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะในการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารทีม่ีค่า
น้ าหนักที่สูงข้ึนหรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ

1. โครงการตีพิมพ์เผยแพรบ่ทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการต่าง ๆ 

จ านวนบทความที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์จ านวน 30 บทความ 

ม.ค. 59 – 
ธ.ค. 59 

270,000 สถาบนัวิจัย ฯ 

2. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบณัฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรูณ์ครั้งท่ี 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น” 

บทความวิจัยสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการจ านวน 50 
บทความ 

ก.ค. 59 500,000 สถาบนัวิจัย ฯ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
โดยคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

2. ควรมีการจัดการความรู้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
กิจกรรม  การเขียนบทความวิจยัเพื่อการตีพิมพ์    
            เผยแพร่ 

มีผลงานท่ีได้รับการตีพมิพ์
เผยแพรจ่ านวน 10 เรื่อง
จากผู้เข้ารับการอบรม 

มี.ค. 59 74,000 สถาบนัวิจัย ฯ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
กิจกรรม  การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม ่

นักวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของจ านวนผูผ้่านการ
ฝึกอบรมสามารถขอ
งบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยได ้

ธ.ค. 58 40,000  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง      
1. ควรมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กระบวนการตีพิมพเ์ผยแพร่ กับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
กิจกรรม  การเขียนบทความวิจยัเพื่อการตีพิมพ์    
            เผยแพร่ 

มีผลงานท่ีได้รับการตีพมิพ์
เผยแพรจ่ านวน 10 เรื่อง
จากผู้เข้ารับการอบรม 

มี.ค. 59 74,000* สถาบนัวิจัย ฯ 

2. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ให้เป็นข้อมูลเดียวกัน 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
กิจกรรม  พัฒนาองค์กรแหล่งเรียนรู้ด้าน 
            เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฐานข้อมูลด้านงานวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ข้อมูลที่ผู้บรหิารสามารถใช้
ส าหรับการตดัสินใจได้ 

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถาบนัวิจัย ฯ 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
1. ควรเร่งให้คณาจารย์และบณัฑติมีการท าวิจยั มีกระบวนการติดตามงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ตาม

ระบบและกลไก 
มีงานวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถาบันวิจัย ฯ 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวชิาการ      
แนวทางเสริม      
1. ควรมีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมในแผนบริการวิชาการ เพือ่ให้
สะท้อนความต้องการที่แท้จริงที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาสู่ชุมชนตน้แบบ
และชุมชนเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป 

โครงการบริหารงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 1. จ านวนแหล่งเรียนรู้ 1 
แหล่ง 
2. จ านวนโครงการความ
ร่วมมือ (MOU) กับชุมชน/
ภาครัฐ ภาคเอกชน 10 
โครงการ 

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

2,198,000 สถาบนัวิจัย ฯ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
โดยคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

2. ควรมีการสังเคราะห์ถอดบทเรยีนในการติดตามประเมินประโยชน์/
ผลกระทบภายหลังจากการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมเพื่อใหเ้กดิการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างชุมชนเป้าหมายด้วยกันและพัฒนาองค์ความรู้จากการให้บริการ
วิชาการแก่อาจารย์และนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ 

โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
การบูรณาการ 
 
 

จ านวนโครงการที่น าความรู้
ไปใช้ประโยชนร์้อยละ 85 

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

40,000 สถาบนัวิจัย ฯ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง      
1. ควรน าผลจากการบริการวิชาการน าไปต่อยอดในการบรูณาการกบัการ
เรียนการสอน การท าวิจยัเพื่อแกป้ัญหาตามความต้องการเชิงระบบ 

โครงการบริหารงานบริการวิชาการสู่ชุมชน จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่น ามาบูรณาการกับ
การเรยีนการสอน หรือท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ร้อยละ 24 

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

2,198,000
* 

สถาบนัวิจัย ฯ 

2. ควรมีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่เกดิจากการมีส่วนร่วมของทุกคณะ
ในการให้บริการวิชาการในลักษณะชุดโครงการ เพื่อประเมินผลในลกัษณะ
การสร้างคุณค่า/การพัฒนาอยา่งตอ่เนื่องให้เป็นรูปธรรม 

โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
การมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

จ านวนหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วม 
5 หน่วยงาน 

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

202,000 สถาบนัวิจัย ฯ 

3. ควรก าหนดแนวทางในการบรกิารวิชาการแก่สังคมในลักษณะการหา
รายได้ให้มสีัดส่วนมากขึ้น โดยวเิคราะห์งบประมาณร่วมกบัหน่วยงานชุมชน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

1. โครงการ Project Based Learning กับ
วิทยาศาสตร ์
2. โครงการอบรมก้าวสู่ CPA อย่างมืออาชีพ 

จ านวนโครงการอบรม
ระยะเวลาสั้นท่ีตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 6  

ก.ค. – ก.ย. 
59 
ก.พ. 59 

20,000 
 
20,000 

สถาบนัวิจัย ฯ 
 
คณะวิทยาการจัดการ 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบ
ก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติและ
ประมาณราคาวัสดุก่อสรา้ง 

โครงการ เม.ย. 59 20,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ฯ 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM เพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 ก.พ. 59 20,000 คณะมนุษยศาสตร์ ฯ 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตผลงาน
วิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะส าหรบัครูระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 เม.ย. – มิ.ย. 
59 

20,000 คณะครุศาสตร ์

6. โครงการประชุมวิชาการ ประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอผลงานวิจับระดับชาติเครือข่าย

 ก.ค. 59 500,000 ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั ฯ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
โดยคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ครัง้ที่ 3 
“งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”3. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเขยีนแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 3 มิติและประมาณราคาวัสดุ
ก่อสร้าง 

องค์ประกอบท่ี 4  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม          
แนวทางเสริม      
1. ในการจัดท าแผนท านุบ ารุงฯ ควรเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากคณะตา่ง ๆ 
เข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน เนื่องจากมีโครงการ/กิจกรรมหลายๆ 
โครงการ/กิจกรรมที่คณะเข้ามารบัผิดชอบในการด าเนินงาน 

จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการส านัก ฯ โดยมี
ตัวแทนจากทุกคณะร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ตัวแทนจากทุกคณะทั้ง 5 
คณะ มสี่วนร่วมในการจัดท า
แผนท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส านักศิลปะ ฯ 

2. การก าหนดตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบไุว้อย่างแท้จริง สามารถสะท้อนผลส าเรจ็
ตามวัตถุประสงคไ์ด้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงต้องสามารถส่งผลและ
สนับสนุนให้เกดิผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

มีตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลยั 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส านักศิลปะ ฯ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง      
1. การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ/กิจกรรมต้องสามารถวัดได้
อย่างเป็นรูปธรรมและสะท้อนผลส าเร็จหรือประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมได้อย่างชัดเจน 

การจัดท าแผนด้านวัฒนธรรมที่มีการก าหนด
ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ/กจิกรรมอยา่ง
ชัดเจน 

ทุกโครงการ/กจิกรรมมีการ
ด าเนินการตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จอย่างชัดเจน 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส านักศิลปะ ฯ 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ      
แนวทางเสริม      
1. ควรมีการก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงานและแผนให้
เป็นไปตามเป้าหมายและตัวบ่งช้ีให้ครอบคลมุทุกแผน รวมทั้งวิเคราะห์และ
รายงานให้คณะกรรมการทีเ่กี่ยวขอ้งทราบเพื่อขอค าแนะน าให้มี
ประสิทธิภาพและพร้อมน าไปใช้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานและแผนให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ตัวบ่งช้ีให้ครอบคลุมทุกแผน 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
โดยคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

2. วิเคราะห์และรายงานให้คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องทราบเพื่อขอค าแนะน าให้มี
ประสิทธิภาพและพร้อมน าไปใช้เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

1. ข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารและสภา
มหาวิทยาลยั  
2. แผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา  

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 

2. ควรมีการวางระบบในการด าเนินการจัดการความรู้ในภาพมหาวทิยาลัย
และทบทวนแผนการจัดการความรู้ โดยจดักิจกรรมในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
การพัฒนาความรู้ และการส่งเสรมิให้เกิดกลไกในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทั้ง
ภาพคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อใหเ้กิดต้นแบบที่ดี และเพื่อสะท้อนผลลัพธ์ใน
การพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

โครงการก ากับติดตามการด าเนินงานการจัดการ
ความรู ้

ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัฯ มีการ
ด าเนินงานตามกระบวนการ
จัดการความรู้  

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

25,000 งานประกันคุณภาพ ฯ 

3. ควรมีการปรับปรุงระบบการประกันคณุภาพของหน่วยงานสนับสนุนให้มี
ความชัดเจนมากข้ึน 

โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ 

ทุกหน่วยงานภายใน มี
ระบบการประกันคณุภาพ 
และมีการด าเนินการตาม
ระบบ 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

งานประกันคุณภาพ ฯ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 1. มีการก ากับติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินให้เป็นระบบ  

ทุกหน่วยงานภายใน มี
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 
1. ควรก ากับติดตามการวิเคราะหข์้อมูลทางการเงินให้เป็นระบบ โดย
ค านึงถึงการวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการบริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  พร้อมท้ังแจ้งผล
ดังกล่าวต่อผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะเพื่อน าผลไปใช้ใน
การตัดสินใจด้านการบริหารหลักสตูรของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. โครงการติดตามผลการด าเนินงานและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

รายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

30,000 กองนโยบายและแผน 

2. ควรมีการวิเคราะห์ปจัจัยเสี่ยงที่เป็นปัจจัยภายนอก ท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน และเป็นความเสี่ยงท่ีจ าเป็น โดยน าความเสี่ยงปกติไป
เป็นปัญหาในการด าเนินงาน/โครงการที่เป็นงานประจ า หรือเป็นพันธกิจ
มหาวิทยาลยั 

มีการวิเคราะห์ปจัจัยเสี่ยงท่ีเป็นปจัจัยภายนอก 
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
 

แผนบริหารความเสี่ยง และ
ผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผน 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 

3. ควรมีการจัดกจิกรรมที่สะท้อนกระบวนการเชิงคุณภาพในการบรหิาร
ความเสีย่งโดยเฉพาะการด าเนินงานหลักสตูร  การประกันคณุภาพและมี
การติดตามอย่างเป็นระบบ 

การก ากับติดตามการจัดหาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร และการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพหลักสตูรอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 

มีข้อมูลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
เป็นปัจจุบัน 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 
(งานประกันคุณภาพ) 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
โดยคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
1. ควรขับเคลื่อนตัวบ่งช้ีที่ไมผ่่านการประเมิน เป็นวาระเร่งด่วน โดยบรรจไุว้
ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 
2. ควรมมีาตรการในการลงโทษส าหรับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในตัวบ่งช้ีที่มีผล
การประเมินไม่ผา่นหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ควรปรับปรุงตัวบ่งช้ีที่เป็นปัจจยัน าเข้า (Input)  และตัวบ่งช้ีที่เป็น
ผลลัพธ์ (Ouput) เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยต่ า 
4. ตัวบ่งช้ีใดท่ีมีผลการประเมินระดับคุณภาพท่ีต้องปรับปรุงเร่งด่วน – 
พอใช้ ควรก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการบริหารงาน 
5. ควรจดัท า Load Map ในแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อการติดตามการด าเนนิงาน
อย่างชัดเจน 
 

1. โครงการติดตาม การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทุกระดับ 

1. รายงานการก ากับตดิตาม
ติดตามการด าเนินงาน 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

60,000 งานประกันคุณภาพ ฯ 

   1.1 ติดตามสนับสนุนส่งเสริมพฒันาระบบ
และกลไกการประกันคณุภาพในระดับ
หลักสตูร  QA – สัญจร 

ประกันคณุภาพ 
2. ทุกคณะมีผลการประเมิน
คุณภาพทีสู่งขึ้นกว่าปีท่ีแล้ว 

   

1.2 ติดตามการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ระดับคณะ /ส านัก-สถาบัน  QA – สัญจร 

    

1.3 ติดตามการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี
รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย 

    

2. ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  

จัดท าค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ม.ค. 59 ไม่ใช้
งบประมาณ 

งานประกันคุณภาพ ฯ 

6. ควรมหีลักการบริหารที่ชัดเจน โดยมีแผน (Plan) มีการด าเนินการให้
บรรลผุล (Implement) และควรมีการก ากับตดิตามอย่างสม่ าเสมอ 
(Monitoring) 

มีแผนการด าเนินงานการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

แผนการด าเนินงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

งานประกันคุณภาพ ฯ 

7. ควรตโีจทย์ในตัวช้ีวัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้แตก (Hit the Point) 
เมื่อตีโจทย์แตก จึงด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ใหเ้ป็นรูปธรรม 
(Dynamic) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและ
สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับ” 
 
 
 

1. ร้อยละของคนท่ีมีความ
เข้าใจด้านการประกัน
คุณภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
ระดับดี (3.51) 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

120,000 งานประกันคุณภาพ ฯ 

8. มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการประเมินภายใน (Internal Assessment) 
และมีการเผยแพรผ่ลการด าเนินการออนไลน์ในแตล่ะตัวบ่งช้ี เป็นรายไตร
มาส 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการ
ประกันคณุภาพ 

ระบบสนบัสนุนข้อมลูงาน
ประกันคณุภาพ ทุกระดับ 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

งานประกันคุณภาพ ฯ 
ส านักวิทยบริการฯ 

 
***หมายเหตุ  เครื่องหมาย * หมายถึงโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ร่วมกันกับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ฯ อื่น ๆ 

 


