
 

 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
ที่  อว 0647.11/พิเศษ                 วันที่  18 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕65 
เรื่อง  ขอรายงานผลการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
และ ระดับคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2564 
เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

     ตามท่ีข้าพเจ้า นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการให้
ความรู้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะและสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 ณ ห้องกันเกรา 
ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดย รศ. ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
 
  บัดนี ้ข้าพเจ้า ได้จัดท าสรุปผลการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอรายงานผลการเข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้  ก ากับติดตามตามแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร ( Quality 
Improvement Plan)” ประจ าปีการศึกษา 2564รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 

                               (นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง) 
                                       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการร่วมโครงการให้ความรู้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ 
ระดับคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2564  

ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 ณ ห้องกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว 
โดย รศ. ดร.สวุัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(คปภ.) 
        องค์ประกอบที่ 1 
               1. ระบบ คือ ระเบียบ ขั้นตอน 
              2. กลไก คือ ค าสั่ง ทรัพยากร (งบประมาณ) 
              3. การเขียนรายงาน ไม่ควรลอกเกณฑ์ แต่ควรล้อเกณฑ์ ตย. คณะมีนโยบาย..และมีค าสั่งแต่งตั้ง... 
              4. P มีตัวชี้วัดอะไร ใช้งบประมาณเท่าไหร่ 
              5. D ท าเม่ือไหร่ ปฏิบัติเมื่อไหร่ ผลเป็นอย่างไป บรรลุเป้าหมายมั้ย 
              6. การประเมิน ประมาณระบบที่ท าให้เกิดโครงการนี้ โครงการนี้ โดยมีผลเป็นอย่างไร 
     7. องค์ประกอบของแผน ซึ่งต้องแบ่งเป็นไตรมาส 1-4 มีตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
        8. การประเมินตัวชี้วัด หลกัฐาน คือ ประชุมความส าเร็จของแผน ถ้าไม่ส าเร็จท าอย่างไร 
     9. การสร้างนวัตกรรม นิยามค าว่า นวัตกรรม หน้า 27 เป็นเหมือนกฎหมายต้องตีความเอง ชุมชน
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร หลักสูตร หน่วยงานทีใ่ช้ประโยชน์ ต้องเป็นหน่วยงานข้างนอกองค์กร
เท่านั้น สามารถเป็นนวัตกรรมในรายวิชาก็ได้ถ้าไม่ใช่นวัตกรรม ต้องเป็นบูรณาการศาสตร์ แล้วได้ Impact ให้
มองที่ Impact 
             องค์ประกอบที่ 2 
               2.1 คณะจะต้องมีระบบและกลไก งานวิจัยเอง 
                       ข้อ 1. คณะมีฐานข้อมูล ข้อ 2. คณะมีห้องปฏิบัติการวิจัย ข้อ 3. งบประมาณได้รับจัดสรร
งบประมาณ/ได้รับงบประมาณ เช่น ปีนี้ได้งบ 1 ล้านบาท เบิกจ่าย 8 แสนบาท มีงานวิจัย ดังนี้ 
ข้อ. 4 มีการพัฒนา เราได้เข้าร่วมอบรมกับสถาบันวิจัย มีการเชิดชูให้กับ ข้อ 5. มีเครือข่ายความร่วมมือเช่น 
มรภ.4 แห่ง ข้อ 6. มีนโยบายชัดเจนและมีรองวิจัยสนับสนุน paper จะเอาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนไหม  
ข้อ7. ระบบต้องถูกใช้  นอกจากนี้กลไกต้องมีการน าไปใช้ด้วย ต้องด าเนินการเกินก่ึงหนึ่ง ถ้าหลุดจากม.ไปถือ
ว่าได้เลย 
              2.2 กลุ่มวิชาสังคม วิทยาศาสตร์ (คบ. ต้องคิดเป็นสังคมศาสตร์)  2.3 การเผยแพร่ในปีนั้น 
              2.4 มีประเด็นเหมือน 1.8 งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใช้เกณฑ์เดียวกันกับ 1.8 งาน
สามารถนับซ้ าได้ การใช้ประโยชน์ต้องมีหนังสือรับรอง ** ตัวหารในปี 64 (ดูหมายเหตุ) ตัวตั้ง 10 ตัวหารอาจ
เป็น 5 เอางานเก่าๆปีก่อน นับได้ถ้าเอาไปใช้ประโยชน์อื่น ชุมชนเดิมก็ได้แต่ต่อยอดเห็นผลเป็นรูปธรรม * ตัว
ตั้งจะมากกว่าตัวหารก็เป็นไปได้ *** ต้องมีสัญญาทุนชัดเจน (จะไม่เก่ียวกับ 2.3) 
             จ านวนงานวิจัยจาก 2.2 มาเป็นตัวหารได้เลยมั้ย ค าตอบคือได้ ให้ดูว่าเป็นทุนวิจัยแต่ไม่ท าก็ไม่นับ 
ให้นับรวมจ านวนงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 



การเขียนรายงานวิจัยของอาจารย์ ตัวตั้ง และตัวหารอะไรบ้าง งานวิจัยปี 64 เป็นวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์ 
กับชุมชนนี้  
             3.1 ข้อ 1. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัย...ประชุมครั้งที่....เพ่ือก าหนดชุมชนเป้าหมาย โดยมีนายกทต./
อบต.เข้าร่วม ข้อ 2. จัดท าแผนบริการวิชาการ ข้อ 3. ด าเนินการตามแผน มีความร่วมมือกับภายนอก ข้อ4. มี
การประเมินมีตัวชี้วัดหรือยัง ข้อ5. น าไปปรับแผน การปรับแผนเขาก็จะดูแผน 65  
             3.2 ต่อเนื่อง คือ 3 ปี งานต้องตามแผนเสริมสร้างความเสริมสร้างหรือเปลี่ยนหัว ท าเป็น 2 ประเด็น
ยุทธ แต่ข้างในเป็นยุทธ 1 การให้บริการวิชาการ (ให้เปล่า) แผนบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน *** เปิด P 27 (เล่มเก่า) P 30 (เล่มใหม่) เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนต้องครบทุกด้าน ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ 
           - ถ้าเป็นชุมชน แต่ละคณะเป็นเจ้าภาพต้องร่วมกับคณะอ่ืนๆ อาจจะต้องเป็นนโยบายกรณีที่เรา
เปลี่ยนพื้นที่ เป็นชุมชนแรกก็อาจจะได้ 0 นิยาม ชุมชน จะเป็น ต าบล อ าเภอ หมู่บ้าน จังหวัด ตามข้อ 3.2  
ในกรณีที่คณะ/มหาวิทยาลัย มีชุมชนเป้าหมายเลยได้ตามสกอ. สามารถนับต่อได้เลยคณะต้องม ี(1) แผน
ยุทธศาสตร์  (2) แผนพัฒนานักศึกษา (3) แผนบริการวิชาการ (4) แผนศิลปวัฒนธรรม (5) แผนพัฒนา
บุคลากร (6) แผนความเสี่ยง (7) แผนการจัดการความรู้ ซึ่งการก าหนดตัวชี้วัดต้องก าหนดตามกลยุทธ์ก็ได้  
แต่ละคณะควรมีจุดเน้น เช่น เน้นสืบสาน ต่อยอด หรือสร้างรายได้ ถ้าก าหนดเป็นรายได้ต้องสร้างรายได้กี่บาท 
ตย. โรงแรม จะเป็นแหล่งฝึกหรือสร้างรายได้ 
            5.1 การบูรณาการ คณะต้องมีนโยบายและกระบวนการ มีแนวปฏิบัติให้หลักสูตร ท าแบบบูรณาการ
(ถ่ายทอดสู่ผู้ที่เก่ียวข้องอย่างไร) รายงานผลต่อที่ประชุมทุกเดือน หลักสูตรต้องประเมินรายงานกบ.คณะท ามัย
ถึงยงัไม่ท า ให้รายงานในครั้งต่อไปด้วย การท าKM ต้องเขียนไว้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ท ากับเครือข่าย
พยาบาล ครู ต้องเผยแพร่ที่อ่ืนถึงจะได้ข้อ 5  
           5.2 ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย ฝ่ายการเงินเป็นคนคิดให้ ประสิทธิภาพ คือเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากร 
เช่น การผลิตบัณฑิต ปีที่แล้ว ความเสี่ยงโควิด เรามีแผนความเสี่ยง เรามี 5 ด้าน เมื่อด าเนินการสามารถ
จัดการได้ 3 ด้าน ธรรมมาภิบาล อย่างลอกโจทย์ ให้เขียนว่าในปีนี้ท าก่ีเรื่อง  
          การจัดการความรู้ คณะต้องท า 2 ด้าน คือ การเรียนการสอน และการวิจัย กระบวนการ KM ถูกม้ัย 
KM มีหลายรูปแบบ เล่า กระบวนการ มีแผน KM  เช่น วิจยัเราท าเรื่องนี้..... การเรียนการสอน ท าเรื่องนี้.....
ระดับมหาวิทยาลัยไม่ต้องท า 
          คณะต้องท าแผนพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์อัตราก าลัง การบรรจุแต่งตั้ง การมอบหมายงาน การพัฒนา 
การดูแลหลังจากหลุดไปอยู่ที่อ่ืน ให้กับอาจารย์ทุกท่าน แต่ละปีใครจะท าอะไร 5 ปี จะท าอะไร หรืออบรม
พัฒนางาน มีการติดตาม 
          5.3 มีนโยบายให้คณะมีการด าเนินการท า SAR ทุกภาคการศึกษา 6 เดือน - 9 เดือน 

 



 
** มหาวิทยาลัยใส่ในแผนยุทธศาสตร์จัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ 9 แบบกี่รายวิชาในปี 64 มมีนโยบายโดย
น าร่องกับคณะ... จัดการเรียนการสอนกับการท างาน จะบูรณาการที่สาขา วิชา  จะใช้แบบไหน จะใช้หลักสูตร
อะไร วิชา GE บูรณาการแบบรายวิชา คณะต้องออกแบบให้แคบลง ควรเป็นรายงิชาเอก การประชุมก.บ. ก็ให้
คณะรายงาน 

ระดับสถาบัน 
          1.3 ต าแหน่งทางวิชาการ ถ้าเขา้สภาก็นับได้เลย 
          1.4 ห้องให้ค าปรึกษาของมหาวิทยาลัย บุคลากร/อาจารย์ต้องนั่งอยู่ท า ระบบกรอกข้อมูลลิงค์ไปที่
ส่วนกลาง จากนั้นส านักกิจ จะส่งไปที่คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะจะเขียนเชื่อมโยงอย่างไรถ้าจะน ามาตอบ 
แต่จะต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่แรก การจัดกิจกรรมเชิญคนดังๆ มาสร้างแรงบันดาลใจ   
          1.5 แผนส่งเสริมภาพรวม เช่น แห่เทียน ลอยกระทง 
          2.2 ปัญหาคือ การรวมไม่ตรงกันระหว่างหลักสูตรและคณะ รอบระยะเวลาต้องแม่น การเขียนการ
เผยแพร่เมื่อไหร่ ฐาน TCI 1,2 ลงวันที่เท่าไหร่ หรือช่วงไหน มิ.ย. เอามาเคลมได้ (เอาปี 64 มาคิด) ให้เขียน
รูปแบบบรรณานุกรม ปีที่แล้วไม่ได้คิดแล้วน ามาคิดปีนี้ได้มั้ย ถ้าอยู่ในระบบหรือใกล้ๆ ก็ได้ 
          2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ เอาคระมารวมกัน 
          3.1 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร 
               กลไก คือ คนกับทรัพยากร การบริการส่งผลกระทบอย่างไร มีที่เป็นชุมชนต้นแบบหรือไม่  
ต่อเนื่อง 3 ปี ยั่งยืน 5 ปี เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
          5.2 แผนยุทธ ควรจัดอบรมการเขียนแผน มี Template เหมือนกัน แผนยุทธ 5 ปี แบ่งเป็นช่วง/
สามารถปรับได้ (ต.ย. ท าแผนสภาไป ก.บ. ทุกคนไปท าแผนร่วมกัน)  
               ความเสี่ยง ฝ่ายประกันต้องมีหน้าที่อ านวยความสะดวก น่าจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
ประเด็นยุทธ ตั้งทีมงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
               ธรรมมาภิบาล เวลาเขียนเนื้องาน อย่าลอก เขียนให้มีเนื้องาน 
               KM มีนโยบายและแผนที่ชัดเจน มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานต้องมี KM สายวชิาการ ให้ท าเก่ียวกับ
การวิจัย และการผลิตบัณฑิต ส่วนหน่วยงานสนับสนุน ให้ท าเกี่ยวกับพันธกิจหลัก เชิญผู้รู้ให้ความรู้ จัด
ประกวดเพ่ือให้ตื่นตัว 
               แผนพัฒนาบุคลากร เช่น สถาบันวิจัย ส านักต่างๆ มหาวิทยาลัยต้องท าให้ 

 

 

 

 



ภาพประกอบการฝึกอบรม (แบบออนไลน์) 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 





 


