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รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก/สถาบัน 
 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจําป)การศึกษา 2561 

 
 

โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

เสนอ 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

รายงาน ณ วันท่ี 15 สงิหาคม 2562 
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หนังสือรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป)การศึกษา 2561 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 

คณะกรรมการขอรับรองว�า 
1. คณะกรรมการได�ทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ในระหว�างวันท่ี 15 สิงหาคม 2562  โดยค�นหาข�อมูล
ประกอบการตัดสินผลการประเมินจากหลักฐานอ�างอิงต�าง ๆ จากการวิเคราะห5รายงานการประเมินตนเอง 
ร�วมกับข�อมูลท่ีได�จากผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุกภาคส�วน 

2. เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ทุกประการ 
 

 
 

(อาจารย5 ดร.เพ็ญพร  ทองคําสุก) 
ประธานคณะกรรมการ 

 
 
 

(ผู�ช�วยศาสตราจารย5 ดร.นภาภรณ5  ยอดสิน) 
กรรมการ 

 
 
 

(อาจารย5วาสนา  เนียมแสวง) 
กรรมการ 

 
 
 

(อาจารย5ผ�องใส  สินธุสกุล) 
กรรมการและเลขานุการ 
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คํานํา 
 

  จุดมุ�งหมายของการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ เพ่ือ
สรุปผลการประเมินตามสภาพความเป>นจริงในช�วงป?การศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 30 มิถุนายน 2562) 
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีพบจาก (1) การวิเคราะห5
รายงานการประเมินตนเอง  (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี และผู�มีส�วนเก่ียวข�อง (3) ศึกษา
ร�องรอยของหลักฐานและเอกสารต�าง ๆ และ (4) การเยี่ยมชมหน�วยงาน 
  ในการประเมินครั้งนี้คณะผู�ประเมินซ่ึงประกอบด�วยบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 
และคณาจารย5จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมส�วนหนึ่ง ร�วมกันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว�าง
วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 โดยพิจารณาตามสภาพความเป>นจริง  และเป>นไปตามเกณฑ5มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  คณะกรรมการประเมินฯ หวังว�ามหาวิทยาลัยฯ จะได�นําผลการประเมินนี้ไปใช�ในการสร�าง
ความตระหนักรู� และปลูกฝIงวัฒนธรรมคุณภาพเพ่ือสนับสนุนให�บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได�ปฏิบัติหน�าท่ี
ของสถาบันอุดมศึกษา สอดคล�องกับความมุ�งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 
2542 รวมท้ังวิสัยทัศน5 และเปKาประสงค5ของมหาวิทยาลัยต�อไป 
 
 
 
 

(อาจารย5 ดร.เพ็ญพร  ทองคําสุก) 
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

15 สิงหาคม 2562  
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บทสรุปผู3บริหาร 

  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได�รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ได�ศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักฯ  ประจําป?การศึกษา 2561 และได�
รวบรวมข�อมูลเพ่ิมเติมจากการตรวจเยี่ยม รวมถึงการสัมภาษณ5ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง และพิจารณาผลการ
ดําเนินงานโดยยึดเกณฑ5ตามคู�มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จํานวน  
2 องค5ประกอบ 7 ตัวบ�งชี้ ดังนี้ 
องค5ประกอบท่ี 1  การบริหารจัดการ   จํานวน 6 ตัวบ�งชี้ 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 1 กระบวนการพัฒนาแผน 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 2 ระบบการบริหารงานภายใน 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 3 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 5 การบริหารการจัดการความรู� 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 6 ระบบประกันคุณภาพ 
องค5ประกอบท่ี 2  ร�อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร5 จํานวน 1 ตัวบ�งชี้ 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 ร�อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร5 ประจําป?
งบประมาณ 2561  
 

 โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกองค5ประกอบ 5.00 ซ่ึงอยู�ในระดับ ดีมาก และมีผลการประเมิน
จําแนกตามองค5ประกอบ  ดังนี้ 
 องค5ประกอบท่ี 1  การบริหารจัดการ ผลการประเมิน 5.00 ระดับ ดีมาก 
 องค5ประกอบท่ี 2  ร�อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร5 ผลการประเมิน 
5.00 ระดับ ดีมาก  
 

ข3อเสนอแนะภาพรวม 
- 
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การวางแผนและการประเมิน 
1. การเตรียมการวางแผนก�อนการประเมิน 

หลังจากคณะกรรมการได�รับเชิญเป>นผู�ตรวจประเมินคุณภาพภายในแล�ว คณะกรรมการได�
ศึกษารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมาล�วงหน�า และเพ่ือสร�างความเข�าใจในรายละเอียดและ
จุดประสงค5การตรวจประเมินคุณภาพ ประธานกรรมการจึงได�มีการประชุมกรรมการผู�ประเมินโดยได�ชี้แจง
แนวทางการประเมินและทําความเข�าใจถึงกระบวนการตรวจเยี่ยมและวัตถุประสงค5ของการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค5ของ สกอ. ตามคู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. การดําเนินการระหว�างการประเมิน 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในแจ�งวัตถุประสงค5และวิธีการประเมินต�อผู�บริหาร 

คณะผู�ประเมินรับฟIงการบรรยายสรุปกิจกรรมและผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น 
คณะกรรมการได�ศึกษาข�อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารหลักฐาน ข�อมูลต�างๆ ในแต�ละองค5ประกอบ พร�อมท้ัง
ตรวจสอบเอกสารฉบับจริงท่ีผู�รับผิดชอบตัวบ�งชี้ได�เตรียมไว�แสดงต�อผู�ตรวจประเมิน ตลอดจนสัมภาษณ5ผู�มีส�วน
เก่ียวข�อง และเยี่ยมชมหน�วยงาน เพ่ือความสมบูรณ5 ถูกต�องของข�อมูลท่ีได�รับ 

3. การดําเนินการหลังการประเมิน 
คณะกรรมการได�รวบรวมข�อมูลท่ีได�จากการตรวจประเมิน วิเคราะห5สรุปผลการประเมิน 

และรายงานผลการประเมินด�วยวาจาให�ผู�บริหาร และบุคลากรของสํานักฯ ได�รับทราบ ถึงจุดแข็ง จุดท่ีควร
ปรับปรุง ตลอดจนให�ข�อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง แนวทางแก�ไขในจุดท่ีควรปรับปรุง และจัดทํา
รายงานสรุปผลการประเมินฉบับสมบูรณ5 ก�อนส�งรายงานการประเมินให�มหาวิทยาลัยต�อไป 
 
วิธีการตรวจสอบความถูกต3องน6าเช่ือถือของข3อมูล  

 คณะกรรมการได�ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และเอกสารจริง
ตามท่ีผู�รับผิดชอบตัวบ�งชี้เตรียมไว�ให�ตรวจสอบ และเยี่ยมชมสภาพจริงของหน�วยงาน ตลอดจนสัมภาษณ5เชิง
ลึกผู�บริหาร ตลอดจนถึงผู� มีส�วนเก่ียวข�อง  หลังจากได�ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ5ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง  
คณะกรรมการได�ประชุมเพ่ือวิพากษ5 และสังเคราะห5รายงานผลการประเมิน ตลอดจนเสนอจุดแข็ง จุดอ�อน จุด
ท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแต�ละองค5ประกอบ  และข�อเสนอแนะภาพรวม  
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ผลการประเมินตามตัวบ6งช้ี 
 

ตัวบ6งช้ีคุณภาพ เป8าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ9 (% 
หรือสัดส6วน) ตัวหาร 

องค9ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข�อ 7 ข�อ (1 – 7) 5 คะแนน 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.2 ระบบการบริหารงานภายใน 5 ข�อ 6 ข�อ (1 – 6) 5 คะแนน 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.3 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 5 ข�อ 6 ข�อ (1 – 6) 5 คะแนน 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.4 การบริหารความเสี่ยง 5 ข�อ 6 ข�อ (1 – 6) 5 คะแนน 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5 การบริหารการจัดการความรู� 5 ข�อ 5 ข�อ (1 – 5) 5 คะแนน 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.6 ระบบประกันคุณภาพ 5 ข�อ 5 ข�อ (1 – 5) 5 คะแนน 

เฉล่ีย 5.00 

องค9ประกอบท่ี 2 ร3อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร9 

ตัวบ� งชี้ ท่ี  2 .1 ร�อยละความสํ าเร็ จของการ
ดํา เนินงานตามแผนยุทธศาสตร5  ประจํ าป?
งบประมาณ 2561 

ร�อยละ 
85 

11 
100 91.67 5.00 

12 

เฉล่ีย 5.00 

เฉล่ียรวมทุกองค9ประกอบ 5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
องค9ประกอบท่ี 1 : การบริหารจัดการ 
 
 ตัวบ6งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- มีการจัดทําฐานข�อมูลท่ีสามารถตอบสนองได�ท้ังป?งบประมาณและป?การศึกษา 

2.ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

1. ควรมีการทบทวนแผนมหาวิทยาลัย ป?งบประมาณ 2563 ให�สอดคล�องกับรายงานผลการ
ดําเนินงานเพ่ือให�เกิดความสอดคล�อง 
2. การเขียนเปKาประสงค5ของแผนปฏิบัติการฯ ควรวิเคราะห5และใช�ภาษาให�เหมาะสมกับเปKาหมายเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ 
3. ควรนําแผนปฏิบัติการฯ และรายงานผลแผนปฏิบัติการฯ เข�าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก 
คณะกรรมการประจําสํานัก 
4. เปKาประสงค5ไม�สอดคล�องกับกลยุทธ5 โดยเม่ือมีการต้ังเปKาประสงค5ต�องมีกลยุทธ5ท่ีสนับสนุน เม่ือมี
การต้ังเปKาประสงค5ของแผน เช�น ด�านการบริหารจัดการ 
5. ควรมีการเขียนกระบวนการถ�ายทอดการดําเนินงานลงไปและสรุปความสําเร็จของตัวชี้วัดด�านหน�า
เพ่ือให�เห็นชัดเจน และต�องมีระยะเวลาการดําเนินการ รายงาน ณ วันท่ีเท�าไร ในตัวชี้วัดแต�ละตัวมี
การเก็บข�อมูลเม่ือไร 
6. การรายงานผลโครงการ ควรมีการเขียนวัตถุประสงค5ว�าดําเนินการอย�างไร และประเมินโครงการนี้
แล�วได�ผลความสําเร็จโครงการท่ีเกิดประโยชน5ต�อสํานักวิทยบริการอย�างไร 
7. การรายงานผลการดําเนินการควรให�สอดคล�องกับงบประมาณ 

3.การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด�น 
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ตัวบ6งช้ี 1.2 ระบบการบริหารงานภายใน 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

 

2.ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

1. ควรเขียนรายละเอียดพันธกิจของสํานัก ว�ามีความสอดคล�องกันอย�างไร นอกจากนี้การเขียน
รายงานผลฯโครงการควรเขียนว�ามีกิจกรรมอะไร มีความสําเร็จอย�างไร และนําเข�าคณะกรรมการ
บริหารสํานักและคณะกรรมการประจําสํานัก 
2. รายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจ ควรเป>นไปตามแผนยุทธศาสตร5  ภารกิจท่ีสอดรับกับพันธ
กิจคืออะไร ภารกิจตอบพันธกิจข�อใด 
3. ควรมีการนําผลการประเมินหลักธรรมาภิบาลมาเขียน และควรเขียนอธิบายกระบวนการการ
บริหารงานด�วยหลักธรรมาภิบาล เช�น มีการแต�งต้ังคณะกรรมการต�าง ๆ 

3.การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด�น 

 

 
 
 ตัวบ6งช้ี 1.3 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

 

2.ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

1. ควรมีแผนพัฒนาผู�บริหารสํานัก ให�มีความเชี่ยวชาญท่ีแท�จริงในการดํารงตําแหน�งผู�บริหาร 
2. ควรมีการเขียนแผนพัฒนาบุคลากรโดยเชิงปริมาณ เช�น มีบุคลากรเท�าไร และมีการพัฒนาตามแผน
ไปเท�าไร เป>นต�น ซ่ึงหากแผนพัฒนาบุคลากรไม�สําเร็จอาจต�องมีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาต�อไป 
3. การจัดทํารายงานผลความพึงพอใจให�มีการรายงานผลสรุปภาพรวม และอธิปรายว�ามีด�านใดมาก
ท่ีสุด – น�อยท่ีสุด 

3.การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด�น 
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ตัวบ6งช้ี 1.4 ระบบบริหารความเส่ียง 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

 

2.ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

1. ควรมีการวิเคราะห5โอกาสและผลกระทบ เพ่ือพิจารณาว�ามีอันดับความเสี่ยงท่ีเท�าไร กิจกรรมท่ี
ดําเนินการควบคุมความเสี่ยง (มี 4  กิจกรรม) และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ควรมีการนําแผนการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานต�อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักและคณะกรรมการประจําสํานัก 

3.การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด�น 

 

 
 ตัวบ6งช้ี 1.5 การบริหารการจัดการความรู3 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

 

2.ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

 

3.การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด�น 

 

 
ตัวบ6งช้ี 1.6 ระบบประกันคุณภาพ 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

 

2.ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

 

3.การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด�น 
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องค9ประกอบท่ี 2 : ร3อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร9 
 
 ตัวบ6งช้ี 2.1 ร3อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร9 ประจําป)งบประมาณ 
2561 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

 

2.ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

 

3.การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด�น 

 

 
ข3อเสนอแนะในภาพรวม 
 1. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควรมีการเขียนกระบวนการ PDCA และการเขียนรายงานไม�
จําเป>นต�องเขียนตารางเปรียบเทียบ แต�ให�เป>นการสังเคราะห5ประเด็นการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน และนํามาเขียนให�
เป>นประเด็น 
 2. การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักซ่ึงต�องการ การนําเสนอแผน/พิจารณา/รายงาน/ติดตาม/
ให�ข�อเสนอแนะ การมีส�วนร�วมของคณะกรรมการในการบริหารงานสํานักควรมีมากข้ึน เพ่ือให�ทราบการ
เปลี่ยนแปลงและกระบวนการติดตามงาน เช�น ตามไตรมาส เพ่ือให�ได�แนวคิดและข�อเสนอแนะในการพัฒนา 
ซ่ึงหากขาดการประชุมจะทําให�ขาดการต�อเนื่อง 
 3. ในแต�ละแผนควรใส�รายละเอียดการนําเข�าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 
 4. การกําหนดตัวบ�งชี้ใดๆ ควรมีการทําข�อตกลงร�วมว�าจะมีการดําเนินการและข�อกําหนดอย�างไร และ
ทําในนามของสํานักหรือสถาบัน  
 5. ควรดําเนินการกําหนดตัวชี้วัดท�าทายจากภายใน เช�น มีอาจารย5ใช�บริการสํานักวิทยบริการร�อยละ 
80 จากอาจารย5ท้ังหมด การนําไปใช�ประโยชน5ของสิ่งสนับสนุนจากสํานักวิทยบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาจารย5หรือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เป>นต�น และเกณฑ5การประเมินควรปรับเปลี่ยนเป>นตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพหรือในเชิงกระบวนการแทนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และแสดงให�เห็นถึงกระบวนการพัฒนาตามตัวชี้วัด 
 6. การจัดทําจุดคุ�มทุนของการยืม – คืนหนังสือ/วารสาร ต�องมีการสังเคราะห5เชิงลึกว�าเป>นบุคคลกลุ�ม
ใด จะทําอย�างไรให�มีการเข�าถึงและนําไปใช�ของทรัพยากรอย�างคุ�มค�ามากท่ีสุด  
จุดแข็ง 

 - การเขียนรายงานการประเมินมีการเปรียบเทียบให�เห็นในแต�ละป?อย�าง 


