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ค าน า 
 

 จุดมุ่งหมายของการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้  เพ่ือสรุปผลการ
ประเมินตามสภาพความเป็นจริงในช่วงปีการศึกษา 2555 ที่พบจาก (1) การวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง 
(2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และตัวแทนจากชุมชน (3) การศึกษา
ร่องรอยหลักฐาน เอกสารต่างๆ และ (4) การเยี่ยมชมคณะวิชา ส านัก และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย   
 ในการประเมินครั้งนี้คณะผู้ประเมินซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาภายนอก และ
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมส่วนหนึ่ง ร่วมกันประเมินคุณภาพภายใน  ระหว่างวันที่ 10-12 
กันยายน 2556 พิจารณาประเมินตามสภาพความเป็นจริง  โดยค านึงถึงปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 คณะกรรมการประเมินฯ  หวังว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะได้น าผลการประเมินนี้ไปใช้ในการ
สร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษา สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 รวมทั้งวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
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หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

คณะผู้ประเมินขอรับรองว่า 
1. ได้ท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในระหว่างวันที่ 10-12 

กันยายน 2556  โดยค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินผล จากหลักฐานอ้างอิงต่างๆ และการวิเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย การตรวจเยี่ยมคณะวิชา ส านักและสถาบัน ของมหาวิทยาลัย  ร่วมกับข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร อาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ทุกประการ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
10 – 12 กันยำยน 2556 

............................................................... 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2479 โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม” ตั้งอยู่ 
ณ เลขที่ 86 ถนนเทศา ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นผลิตครู
เป็นส าคั  ดด้พันนามหาวิทยาลัย   ในด้านการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2513  ดด้ยกฐานะ
เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม ปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  พระราชทาน
นาม “สถาบันราชภัฏ” ปี พ.ศ. 2547 เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามพระราชบั  ัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน  ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี 85 ถนนมาลัยแมน ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดด้แบ่งส่วนราชการเป็นคณะ ส านัก สถาบัน ประกอบด้วย 5 คณะ คือ 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
คณะพยาบาลศาสตร์ ส านัก 4 ส านัก คือ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักศิลปะและวันนธรรม และ 1 สถาบัน คือ สถาบันวิจัยและพันนา  
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีแนวทางการบริหารจัดการตามปรัช า วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ ดังนี้ 
 

 ปรัช า : “การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปั  า พันนาท้องถิ่น” 
 

วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพันนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม พันนา
องค์ความรู้ ภูมิปั  า สู่สากล 

 

อัตลักษณ์  :  จิตอาสา พันนาท้องถิ่น 
 

เอกลักษณ์  :  บูรณาการความรู้เพื่อพันนาท้องถิ่น 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดด้ก าหนดให้มีระบบและกลดกการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยอาศัย
องค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 20 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบ
ที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 2 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 45 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ปรัช า วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนด าเนินงาน 
   (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ รวม 4 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
   (สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ รวม 13 ตัวบ่งชี้) 
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 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพันนานักศึกษา 
   (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
   (สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ รวม 6 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
   (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ รวม 6 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวันนธรรม 
   (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ รวม 3 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
   (สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ รวม 6 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
   (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลดกการประกันคุณภาพ  
   (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ รวม 2 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”  
   (รัฐบาล 2 ตัวบ่งชี้) 
 

จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2555 
ของคณะกรรมการตรวจประเมิน มีผลการประเมินรวมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ.  4.47 ซึ่งอยู่ในระดับดี โดยมี
ผลการประเมินสรุปดด้ดังนี้  

1. คะแนนเฉลี่ยตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 องค์ประกอบ พบว่ำ  
 (1) องค์ประกอบที่ดด้ผลการประเมินในระดับ ดีมาก มี 6 องค์ประกอบ คือ  
    -   องค์ประกอบที่ 1 ปรัช า ปณิธาน วัตถุประสงค์   ผลการประเมิน 4.87 
 -   องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพันนานิสิตนักศึกษา   ผลการประเมิน 5.00  
 -   องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม   ผลการประเมิน 4.67 
 -   องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวันนธรรม   ผลการประเมิน 5.00  
 -   องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ    ผลการประเมิน 4.63 
 -   องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ    ผลการประเมิน 5.00  
 (2) องค์ประกอบที่ดด้ผลการประเมินในระดับ ดี  มี 3  องค์ประกอบ  คือ 
 -   องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต     ผลการประเมิน 4.09 
 -   องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย     ผลการประเมิน 4.22 
 -   องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลดกการประกันคุณภาพ   ผลการประเมิน 4.00 
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2. คะแนนเฉลี่ยตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พบว่ำ  
 (1) มาตรฐานที่ดด้ระดับ ดีมาก มี 2 มาตรฐาน คือ  
 -   มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา   ผลการประเมิน 4.64 
 -   มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา   ผลการประเมิน 4.54 
 (2) มาตรฐานที่ดด้ระดับ ดี มี 2 มาตรฐาน คือ 
 -   มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  ผลการประเมิน 4.19 
 -   มาตรฐานด้านการสร้างและพันนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ผลการประเมิน 4.13 
 
3. คะแนนเฉลี่ยตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พบว่า 
 (1) มุมมองด้านการบริหารจัดการที่ดด้ระดับ ดีมาก มี 3 มุมมอง  คือ 
 -  มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนดด้ส่วนเสีย ผลการประเมิน 4.60  
 -  มุมมองด้านกระบวนการภายใน    ผลการประเมิน 4.78 
 -   มุมมองด้านการเงิน     ผลการประเมิน 4.84 
 (2) มุมมองด้านการบริหารจัดการที่ดด้ระดับ พอใช้  มี 1 มุมมอง  คือ มุมมองด้านบุคลากร การ

เรียนรู้แลนวัตกรรม  ผลการประเมิน 3.74 
 
4. คะแนนเฉลี่ยตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พบว่า  
 (1) มาตรฐานที่ดด้ระดับ ดีมาก มี 5 ด้าน คือ  
 -   ด้านกายภาพ     ผลการประเมิน 5.00 
 -   ด้านการเงิน     ผลการประเมิน 5.00 
 -   ด้านการบริหารจัดการ    ผลการประเมิน 4.66 
 -   ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ผลการประเมิน 4.67 
 -   ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวันนธรรม  ผลการประเมิน 5.00 
 (2) มาตรฐานที่ดด้ระดับ  ดี  มี  3  ด้าน  คือ 
 -   ด้านวิชาการ     ผลการประเมิน 3.71 
 -   ด้านการผลิตบัณฑิต    ผลการประเมิน 4.49 
 -   ด้านการวิจัย    ผลการประเมิน 4.22 
 

ข้อเสนอแนะภำพรวม 
 จุดแข็ง 

1. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารรวมถึงคณาจารย์มีศักยภาพ 
2. มีทุนพันนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ 
3. มีหลักสูตรที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
4. มีโครงการพ่ีเลี้ยงและโครงการสนับสนุนการเขียนต ารา 
5. การสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษามีประสิทธิภาพ 
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แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. เตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ 
2. จัดสรรทุนพันนาอาจารย์ด้านบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ 
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เกิดความต่อเนื่อง 
4. พันนาเอกสารประกอบการสอนให้เป็นหนังสือ/ต ารา  
5. สร้างช่องทางเพ่ือการสื่อสารจากนักศึกษาถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือการพันนา 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย  
2. ผลงานทางวิชาการและต าแหน่งทางวิชาการ 
3. สวัสดิการของบุคลากร 
4. สิ่งอ านวยความสะดวก 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์เพ่ือตอบตัวชี้วัดให้ครบอย่าง

น้อยทั้ง 4 พันธกิจ คือ การจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวันนธรรม และให้
ครอบคลุมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ รวมถึงมาตรการส่งเสริมและแนวปฏิบัติ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้รางวัล เพ่ือเป็นการจูงใจในการเสนอขอผลงานทางวิชาการ เป็นลักษณะ 
Promotion โดยก าหนดระยะเวลาหรือเป้าหมาย 

3. ปรับปรุงและพันนาด้านสวัสดิการเพ่ือสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กร 
4. ปรับปรุงและพันนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรงอาหาร ระบบสาธารณูปโภค ห้องน้ า ที่จอด

รถ บ้านพัก  ล  
 

กำรวำงแผนและกำรประเมิน 
1. การเตรียมการวางแผนก่อนการประเมิน 

หลังจากคณะกรรมการดด้รับเชิ เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในแล้ว คณะกรรมการดด้ศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมาล่วงหน้า และเพ่ือสร้างความเข้าใจในรายละเอียดและจุดประสงค์
การตรวจประเมินคุณภาพ ประธานกรรมการจึงดด้มีการประชุมกรรมการผู้ประเมินโดยดด้ชี้แจงแนวทางการ
ประเมินและท าความเข้าใจถึงกระบวนการตรวจเยี่ยมและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ สกอ. ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ สกอ. ทุก
ประการ  

2. การด าเนินการระหว่างการประเมิน 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในแจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการประเมินต่อผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ คณะผู้ประเมินรับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรมและผลการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย หลังจากนั้น คณะกรรมการดด้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารหลักฐาน ข้อมูลต่างๆ ในแต่ละ
องค์ประกอบ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารฉบับจริงที่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ดด้เตรียมดว้แสดงต่อผู้ตรวจประเมิน 
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ตลอดจนสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร  ผู้แทนอาจารย์  นักศึกษา  ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และ
ศิษย์เก่า นอกจากนั้น ผู้ตรวจประเมินยังดด้เยี่ยมชมคณะ ส านัก และสถาบันต่างๆ เพ่ือความสมบูรณ์ ถูกต้องของ
ข้อมูลที่ดด้รับ  

3. การด าเนินการหลังการประเมิน 
คณะกรรมการดด้รวบรวมข้อมูลที่ดด้จากการตรวจประเมิน วิเคราะห์สรุปผลการประเมิน และรายงาน

ผลการประเมินด้วยวาจาให้ผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยดด้รับทราบ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย คณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าในมหาวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพันนาเพ่ือเสริม
จุดแข็ง แนวทางแก้ดขในจุดที่ควรปรับปรุง และจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ ก่อนส่งรายงานการ
ประเมินให้ สกอ. ต่อดป 
 
วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล  

คณะกรรมการดด้แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม  เพื่อตรวจตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมิน
ตนเองและเอกสารจริงตามที่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เตรียมดว้ให้ตรวจสอบ และเยี่ยมชมสภาพจริงของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนถึงผู้มีส่วนดด้ส่วนเสีย ดังนี้ 

 
กลุ่ม
ที ่

รำยช่ือคณะกรรมกำร องค์ประกอบ สัมภำษณ์ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต           
อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ 

4, 5 - ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
- ตัวแทนรองอธิการบดี  
- ตัวแทนคณบดี  
- ตัวแทนผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  ณ พัทลุง     
อาจารย์วาสนา  เนียมแสวง 

1, 9 - ตัวแทนศิษย์เก่า  ตัวแทนผู้บัณฑิต 
ตัวแทนผู้น าชุมชน  

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ 

7, 8 - ตัวแทนอาจารย์ (ข้าราชการ)  
- ตัวแทนอาจารย์ (พนักงาน ม.)  

4 รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์  เหรีย วรากร
อาจารย์ธารา  จันทร์อนุ 

2     ตัวแทนเจ้าหน้าที่  

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กา จนา มีศิลปวิกกัย
อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล 

3, 6, 10 - ตัวแทนนักศึกษาปริ  าตรี   
- ตัวแทนนักศึกษาปริ  าโท  
- ตัวแทนสโมสรนักศึกษา 

  
หลังจากดด้แบ่งกลุ่มตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  คณะกรรมการดด้ประชุมเพ่ือวิพากษ์ 

และสังเคราะห์รายงานผลการประเมิน ตลอดจนเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรพันนา และแนวทางการพันนาใน
แต่ละองค์ประกอบ  และข้อเสนอแนะภาพรวมของมหาวิทยาลัย   
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สรุปผลกำรตรวจประเมิน 
 

ตำรำง ป.1  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ 
 
ตารางที ่ป1  :  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคณุภาพทุกตัวบ่งช้ี (ป.1) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

คะแนนของคณะกรรมการ 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย 
=บรรล ุ
=ดม่บรรล ุ

คะแนน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1 8 ข้อ 8 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ 16.1 สมศ. 3 ข้อ 5 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ 16.2 สมศ. ค่าเฉลี่ย 3.00 2,770.54 

4.46  4.46 
621 

ตัวบ่งชี้ 17 สมศ. 4 ข้อ 5 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ร้อยละ 12 93 x 100 

23.57 
23.57 x 5 

 3.93 
394.5 30 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3 รอ้ยละ 12 48 x 100 
12.17 

12.17 x 5 
 1.01 

394.5 60 
ตัวบ่งชี้ที่  2.4 5 ข้อ 7 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  2.5 6 ข้อ 7 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  2.6 6 ข้อ 7 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  2.7 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  2.8 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ 1 สมศ. ร้อยละ 80 1,364x100 

83.22 
83.22 x 5 

 4.16 
1,639 100 

ตัวบ่งชี้ 2 สมศ. ค่าเฉลี่ย 4.00 4.29  4.29 
ตัวบ่งชี้ 3 สมศ. ร้อยละ 15 17.25x100 

30.80 
30.80 x 5 

 5.00 
56 25 

ตัวบ่งชี้ 4 สมศ. ร้อยละ 15 0.25 x 100 
25 

25 x 5 
 2.50 

1 50 
ตัวบ่งชี้ 14 สมศ. ระดับ 5 1,093 

27.77 
27.77 x 5 

 2.31 
394.5 6 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

คะแนนของคณะกรรมการ 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย 
=บรรล ุ
=ดม่บรรล ุ

คะแนน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1 6 ข้อ 7 ข้อ   5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1 7 ข้อ 8 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  4.3 20,000 บาท ครุ  716,162 17,051.48x5 3.41 

 4.68 

42 25,000 
มนุษย์ 3,555,097.25 30,385.45x5 5.00 

117 25,000 
วิทยา 
การ  

4,224,939 69,261.30x5 5.00 
61 25,000 

วิทย์  15,968,167 122,361.43x5 5.00 
130.5 65,000 

พยา 
บาล 

1,356,890 56,537.08x5 5.00 
24 50,000 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ี
ดด้ของทุกคณะ 

23.41 
4.68 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  สมศ. ร้อยละ 10 ครุ  4.50x100 10.47 x 5 
5.00  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

43 10 
มนุษย์ 9.25x100 7.46 x 5 

3.73 
124 10 

วิทยา 
การ  

9.75x100 15.48 x 5 
5.00 

63 10 
วิทย์  41x100 29.60 x 5 

5.00 
138.5 20 

พยา 
บาล 

4.50x100 17.31 x 5 
4.33 

26 20 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ี
ดด้ของทุกคณะ 

23.06 
4.61 4.61 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 สมศ. ร้อยละ 10 126 x 100 
31.94 

31.94 x 5 
 5.00 

394.5 20 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 สมศ. ร้อยละ 5 8.25x100 

   2.09 
2.09 x 5 

 1.05 
    394.5 10 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

คะแนนของคณะกรรมการ 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย 
=บรรล ุ
=ดม่บรรล ุ

คะแนน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 สมศ. ร้อยละ 15 73 x 100 

56.15 
56.15*5 

 5.00 
130 30 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 สมศ. 4 ข้อ 4 ข้อ  4.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 สมศ. 4 ข้อ 4 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 สมศ. 4 ข้อ 3 ข้อ  4.00 
ตัวบ่งชี้ที่  6.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 สมศ. 4 ข้อ 5 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 สมศ. 4 ข้อ 5 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  4 ข้อ 5 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 5 ข้อ 5 ข้อ  4.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 สมศ. 3 คะแนน 4.71  4.71 
ตัวบ่งชี้ที่ 13 สมศ. 3 คะแนน 4.07  4.07 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  9.1 6 ข้อ 7 ข้อ  4.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 15 สมศ. 4.50 คะแนน 4.68  4.68 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 3 ด้าน 3 ด้าน  5.00 
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ตำรำง ป.2  ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบ  (สกอ.) 

องค์ประกอบ 
จ ำนวนตัวบ่งช้ี ผลกำร 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม ประเมิน 
1. ปรัช า  ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการด าเนินการ 

  5.00   5.00 ดีมำก 

2. การผลิตบัณฑิต 3.31 5.00 5.00 4.37 ดี 

3. กิจกรรมการพันนานิสิตนักศึกษา   5.00   5.00 ดีมำก 

4. การวิจัย 4.68 5.00   4.89 ดีมำก 

5. การบริการวิชาการแก่สังคม   5.00   5.00 ดีมำก 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวันนธรรม   5.00   5.00 ดีมำก 

7. การบริหารและการจัดการ   4.75   4.75 ดีมำก 

8. การเงินและงบประมาณ   5.00   5.00 ดีมำก 

9. ระบบและกลดกการประกันคุณภาพ   4.00   4.00 ดี 

รวม 3.66 4.89 5.00 4.68 ดีมำก 

ผลกำรประเมิน ด ี ดีมำก ดีมำก 
  

 

ตำรำง ป.2  ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบ  (สกอ. + สมศ.) 

องค์ประกอบ 
จ ำนวนตัวบ่งช้ี ผลกำร 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม ประเมิน 
1. ปรัช า  ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการด าเนินการ 

  5.00 4.82 4.87 ดีมำก 

2. การผลิตบัณฑิต 3.31 5.00 3.88 4.09 ดี 
3. กิจกรรมการพันนานิสิตนักศึกษา   5.00   5.00 ดีมำก 
4. การวิจัย 4.68 5.00 3.55 4.22 ดี 

5. การบริการวิชาการแก่สังคม   5.00 4.50 4.67 ดีมำก 
6. การท านุบ ารุงศิลปะและวันนธรรม   5.00 5.00 5.00 ดีมำก 
7. การบริหารและการจัดการ   4.75 4.39 4.63 ดีมำก 

8. การเงินและงบประมาณ   5.00   5.00 ดีมำก 
9. ระบบและกลดกการประกันคุณภาพ   4.00   4.00 ดี 

รวม 3.66 4.89 4.26 4.47 ดี 

ผลกำรประเมิน ดี ดีมำก ดี 
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ตำรำง ป.3  ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 

มำตรฐำน 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ด้ำน
กระบวนกำร 

ตัวบ่งชี้ด้ำน
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 
รวม 

ผลกำร
ประเมิน ด้ำนปัจจัย

น ำเข้ำ 
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต      5.00 5.00 ดีมาก  
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา  

          

   ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา  

  4.71   4.71  ดีมาก 

   ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

3.66 5.00   4.59  ดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พันนาสังคม  ฐานความรู้   

  5.00   5.00  ดีมาก 

รวม 3.66 4.89 5.00 4.68  ดีมำก 

ผลกำรประเมิน ด ี ดีมำก ดีมำก 
  

 
ตำรำง ป.3  ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (สกอ. + สมศ.) 

มำตรฐำน 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ด้ำน
กระบวนกำร 

ตัวบ่งชี้ด้ำน
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 
รวม 

ผลกำร
ประเมิน ด้ำนปัจจัย

น ำเข้ำ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต      4.19 4.19 ดี 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา  

          

   ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

  4.71 4.39 4.64 ดีมำก 

   ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

3.66 5.00 4.48 4.54 ดีมำก 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พันนาสังคม  ฐานความรู้   

  5.00 3.55 4.13 ดี 

รวม 3.66 4.89 4.26 4.47 ดี 

ผลกำรประเมิน ด ี ดีมำก ด ี
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ตำรำง ป.4  ผลกำรประเมินตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (สกอ.) 

มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ด้ำน
กระบวนกำร 

ตัวบ่งชี้ด้ำน
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 
รวม 

ผลกำร
ประเมิน ด้ำนปัจจัย

น ำเข้ำ 
1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนดด้ส่วนเสีย   5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.78   4.80 ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 4.68 5   4.84 ดีมาก 

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.47 5.00   3.74 ดี 

รวม 3.66 4.89 5.00 4.68 ดีมำก 

ผลกำรประเมิน ดี ดีมำก ดีมำก 
  

 
ตำรำง ป.4  ผลกำรประเมินตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (สกอ. + สมศ.) 

มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ด้ำน
กระบวนกำร 

ตัวบ่งชี้ด้ำน
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 
รวม 

ผลกำร
ประเมิน ด้ำนปัจจัย

น ำเข้ำ 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนดด้ส่วนเสีย   5.00 4.33 4.60 ดีมำก 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.78 4.75 4.78 ดีมำก 

3. ด้านการเงิน 4.68 5   4.84 ดีมำก 

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.47 5.00 3.24 3.49 พอใช้ 

รวม 3.66 4.89 4.26 4.47 ดี 

ผลกำรประเมิน ดี ดีมำก ดี 
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ตำรำง ป.5  ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ (สกอ.) 

มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนปัจจัย

น ำเข้ำ 
ด้ำน

กระบวนกำร 
ด้ำนผลผลิต
หรือผลลัพธ์ 

รวม 
ผลกำร
ประเมิน 

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา     
    (1) ด้านกายภาพ 5.00     5.00 ดีมาก 

    (2) ด้านวชิาการ 2.47 5.00   3.99 ดี 

    (3) ด้านการเงิน   5.00   5.00 ดีมาก 

    (4) ด้านการบริหารจัดการ   4.67   4.67 ดีมาก 
2. มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา  
   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต   5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

   (2) ด้านการวิจัย 4.68 5.00   4.89 ดีมาก 

   (3) ด้านการให้บริการทางวชิาการแก่สังคม   5.00   5.00 ดีมาก 
   (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวันนธรรม   5.00   5.00 ดีมาก 

รวม 3.66 4.89 5.00 4.68 ดีมาก 
ผลกำรประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก   

  
ตำรำง ป.5  ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ (สกอ. + สมศ.) 

มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนปัจจัย

น ำเข้ำ 
ด้ำน

กระบวนกำร 
ด้ำนผลผลิต
หรือผลลัพธ์ 

รวม 
ผลกำร
ประเมิน 

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา     
    (1) ด้านกายภาพ 5.00     5.00 ดีมำก 

    (2) ด้านวชิาการ 2.47 5.00 2.31 3.71 ดี 

    (3) ด้านการเงิน   5.00   5.00 ดีมำก 

    (4) ด้านการบริหารจัดการ   4.67 4.65 4.66 ดีมำก 
2. มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา  
   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต   5.00 4.19 4.49 ดี 

   (2) ด้านการวิจัย 4.68 5.00 3.55 4.22 ดี 
   (3) ด้านการให้บริการทางวชิาการแก่สังคม   5.00 4.50 4.67 ดีมำก 
   (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวันนธรรม   5.00 5.00 5.00 ดีมำก 

รวม 3.66 4.89 4.26 4.47 ดี 
ผลกำรประเมิน ดี ดีมำก ดี 
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จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทำงพัฒนำ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนด ำเนินกำร 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “จิตอาสาพันนาท้องถิ่น”
ผ่านทางโครงการบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนท้องถิ่นจ านวนมาก 

รวมโครงการเล็กๆ ที่มีลักษณะเนื้องานหรือเป้าประสงค์
ที่คล้ายกันเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลสะดวก
ชัดเจนขึ้น 

 
จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำ 

1. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
2.ทุกคณะให้ใช้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

1.ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้สามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์เพ่ือตอบตัวชี้วัดให้ครบ
อย่างน้อยทั้ง 4 พันธกิจ คือ การจัดการเรียนการสอน 
วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวันนธรรม 
และให้ครอบคลุมอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ รวมถึ ง
มาตรการส่งเสริมและแนวปฏิบัติ 
2. แบบสอบถามในส่วนของอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ให้ปรับเพิ่มข้อค าถามที่สอดคล้องกับคณะ/สาขาวิชา
โดยอาจใช้ค าถามปลายเปิดในแบบสอบถาม 

 
องค์ประกอบที่ 2  กำรผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. มีหลักสูตรที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต 
2. มีโครงการพ่ีเลี้ยงและโครงการสนับสนุนการเขียน

ต ารา 
3. มีโครงการพันนาบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็น

รูปธรรม 
4. มีคณะกรรมการรวบรวมและก ากับดูแลให้เป็นดป

ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา 
5. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน

คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

1. ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความต่อเนื่อง 
 

2. พันนาเอกสารประกอบการสอนให้เป็นหนังสือ/
ต ารา  

3. เพ่ิมการพันนาบุคลากรสายวิชาการในด้านบริหาร
และการพันนาบุคลากรสายสนับสนุน 

4. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับคณาจารย์ใน
เรื่อง  TQF เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5. ติดตามผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมให้เป็นรูปธรรม 
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จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำ 
1. คุณวุนิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดม่

เป็นดปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
2. การเขียนโครงการส่วนมาก มีการก าหนดตัวชี้วัดที่

ดม่เหมาะสมและดม่สามารถวัดความส าเร็จของ
โครงการดด้ 

3. การประเมินผลการให้บริการในด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยมีจ านวนผู้ประเมินที่ดม่แสดงถึงความ
เป็นตัวแทนของข้อมูล 
 

1. กระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์พันนาคุณวุนิ และ
ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นดปตามเกณฑ์ของ สกอ. 

2. ให้ความรู้กับบุคลากรในการเขียนโครงการและการ
ก าหนดตัวชี้วัด 
 

3. แสดงให้เห็นว่าจ านวนผู้ประเมินคือตัวแทนข้อมูล
ทางสถิติในการประเมิน และจัดการประเมิน
ให้บริการให้ครอบคลุมครบทุกด้าน  
(ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.5) 

 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1.  มีการบริหารจัดการกิจกรรมการพันนานักศึกษา 
และศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
 
2. องค์การนักศึกษามีความเข้าใจในการประกันคุณภาพ
และกระบวนการ PDCA ในการท างาน 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ โครงการกิจกรรมการพันนา
นักศึกษาที่ครอบคลุม 5 ประเภท เพ่ือให้เกิดความ
สมดุลหรือตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย  
2. พันนาการท างานขององค์การนักศึกษาเพ่ือให้เกิด
เป็นเครือข่ายประกันคุณภาพ 

 
จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำ 

แบบประเมิน/แบบสอบถามของบางโครงการและการ
ประมวลผลจากแบบประเมิน/แบบสอบถามดม่
เหมาะสม 
 

พันนาแบบประเมิน/แบบสอบถาม รวมถึงวิธีการ
ประมวลผลให้แสดงถึงผลส าเร็จของโครงการที่ถูกต้อง
ตามจุดประสงค์ของโครงการในเชิงสถิติ  

องค์ประกอบที่ 4  กำรวิจัย 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยให้กับ
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลากหลายสาขา และ
แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอย่างต่อเนื่อง  
2. กระบวนการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการ
สนับสนุนทุนวิจัยชัดเจน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่เสนอขอรับ
ทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น หรือจัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงในการท า
วิจัย / เสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
2. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนกระบวนการรับทุนอย่าง
ต่อเนื่อง ก ากับและติดตามประเมินงานวิจัยตามข้ันตอน
ที่ก าหนด 
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จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำ 
1. ทบทวนแผนงานวิจัย เนื่องจากตัวบ่งชี้มีความ
ซ้ าซ้อนและดม่ชัดเจนในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
รวมถึ ง คว าม เชื่ อม โ ย งของแผนกลยุ ทธ์ ของ
มหาวิทยาลัย 
2. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการใน
วารสารที่มี Impact Factor สูงมีจ านวนน้อย 
 
 
 
3. การบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัยขาดการ
ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
4. อาจารย์ให้ความสนใจในการขอรับทุนทั้งภายใน
และภายนอกน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของอาจารย์
ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
 
5. อาจารย์มีผลงานวิชาการที่ดด้รับการรับรอง
คุณภาพน้อย 

1. ปรับ/ทบทวนแผนให้ครอบคลุมทุกประเด็นตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยและเสนอต่อสภาพิจารณา 

 
 

2. ส่งเสริม/จูงใจ หรือให้รางวัล ในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย/วิชาการในวารสารที่มี Impact Factor ที่
สูงขึ้น รวมดปถึงรวบรวมรายชื่อวารสารที่มี Impact 
Factor ที่สูง เผยแพร่ให้กับคณาจารย์ทราบ เพ่ือเป็น
สารสนเทศในการตัดสินใจเลือกวารสารในการตีพิมพ์ 
3. จัดให้มีการก ากับติดตามเป็นรายดตรมาส และน าผลดป
ปรับปรุงพันนาอย่างต่อเนื่อง 
4. ใช้ระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ขอรับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น โดยให้ค่าตอบแทน หรือรางวัลกับ
พ่ีเลี้ยง เพ่ือเป็นการจูงใจในการขอรับทุนวิจัย 
 
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้รางวัล เพ่ือเป็นการจูงใจใน
การ เสนอขอผลงานทางวิ ช าก าร  เ ช่ น  โ คร งกา ร 
“Promotion ผลงานวิชาการ” (การก าหนดรางวัลตอบ
แทนให้กับผู้เสนอขอต าแหน่งวิชาการ จ านวน 10 คน แรก 
เป็นต้น) 
5.2 ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนและพันนาเป็นต ารา
หรือหนังสือ 

 
องค์ประกอบที่ 5  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
มี โครงการบริการวิชาการแก่สั งคมและชุมชนที่
หลากหลายและจ านวนมาก 
 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเภทของการบริการวิชาการ
แก่สังคมเพ่ือน าดปเป็นสารสนเทศในการตัดสินใจในการ
วางแผนพันนาการบริการวิชาการแก่สังคมในรอบถัดดป 
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จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำ 

1. แผนการบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องจากแผนของ
มหาวิทยาลัยดม่ดด้ระบุพันธกิจด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม  
2. การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

 
 

3. น าความรู้ที่ดด้จากการให้บริการวิชาการแก่สังคมมา
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ
เผยแพร่สู่ภายนอก 

 
 

4. การประเมินความส าเร็จของแผนและโครงการ 
 
 

5. โครงการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปั หาของสังคมทั้ง
ภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

1. ปรับแผนให้ครอบคลุมทุกประเด็นตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยและเสนอต่อสภาพิจารณา 
 
2. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้องในการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยที่ถูกต้อง 
 
3. ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดการความรู้ 
โดยระบุบทบาทและหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น รวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 
และปรับปรุง รวมดปถึงการเผยแพร่การบริการวิชาการ
ที่เป็นประโยชน์ 
4. ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมิน
ความส าเร็จของแผนและโครงการ 
 
5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นในการชี้น า ป้องกัน 
หรือแก้ปั หาของสังคม แล้วน ามาจัดท าโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือให้ก่อประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึง
จัดท าแผน  

องค์ประกอบที่ 6  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

แผนกลยุทธ์ชัดเจนโดดเด่นตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

ก าหนดแผนการประชาสัมพันธ์ภายนอกเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย 

 

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำ 
การติดตามผลการประเมินโครงการ ด าเนินการติดตามผลการประเมินทุกโครงการเพ่ือการ

พันนาอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

โครงสร้างพื้นฐานทางระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ และมี
กระบวนการพันนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ ค่อนข้างครบถ้วน 
 

พันนาระบบการติดตามประเมินผลในภาพรวม โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผล
ประเมินข้ามหน่วยงานดด้ เช่น การประเมินผลการสอน
ของอาจารย์โดยนักศึกษา การประเมินความพึงพอใจ
ตามตัวชี้วัดในเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำ 
1. กระบวนการการจัดการความรู้ยังดม่ชัดเจนและดม่มี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
 
 
 
 
3. ระบบการบริหารความเสี่ยงยังดม่ตอบโจทย์อย่าง
แท้จริง 

1.1 คณะกรรมการ KM สร้างความเข้าใจและสนับสนุน
ให้อาจารย์ บุคลากร รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลองค์
ความรู้ในระบบฐานข้อมูลออนดลน์ เพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ให้เหมาะสม
กับกิจกรรมเพ่ือการแสวงหาความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว
บุคลากร 
1.2 ด าเนินการด้านการจัดการความรู้ตามกระบวนการ
ให้ครบถ้วนเป็นรูปธรรม และน าผลการจัดการความรู้
มาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อพันนาต่อดปให้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี 
2.1 การก าหนดและพันนาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานควรมี
การเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการและค ารับรองการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบัน 
2.2 ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล เช่น ก าหนดค า
รับรองการปฏิบัติงานระดับบุคคล 
3. ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
รวมถึง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ระบบบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ และจัดท าแผนติดตามประเมินผล
ความเสี่ยงที่ด าเนินการ  
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องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

1.1 ปรับปรุงและพันนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เช่น มี
การระบุตัวชี้วัดที่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนกลยุทธ์ดด ้
1.2 พันนาระบบการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
การคิดต้นทุนการด า เนินงานเ พ่ือเป็นฐานข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
1.3 จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้ครอบคลุมในทุก
ประเด็น 
1.4 เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ 

 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
ระบบและกลดกการประกันคุณภาพ 1.1 ท างานวิจัยด้านการประกันคุณภาพเพ่ือน าผลมา

ปรับปรุงพันนาระบบกลดกและการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพต่อดป 
1.2 จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพหรือวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพระดับคณะ  
1.3 สร้างระบบสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
งานเก็บรวบรวมหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับบุคคลเพื่อดม่ให้เป็นภาระกับบุคลากร 

 
จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำ 

บุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจด้านการประกัน
คุณภาพ 

สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุ่คลากร 

 
องค์ประกอบที่ 10  นโยบำยรัฐบำล “สถำนศึกษำ 3 ดี (3D) 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
แผนพันนานโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” อย่าง
เป็นรูปธรรม 

สร้างระบบ/กลดกในการก ากับและติดตามเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมให้การด าเนินการเป็นดปตามมาตรฐาน 3 ดี 

 
จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำ 

- - 
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ภำพรวมมหำวิทยำลัย 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารรวมถึงคณาจารย์มี
ศักยภาพ 
2. มีทุนพันนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ 
 
3. มีหลักสูตรที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
4. มีโครงการพ่ีเลี้ยงและโครงการสนับสนุนการเขียน
ต ารา 
5. การสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

1. เตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ 
 
2. จัดสรรทุนพันนาอาจารย์ด้านบริหารเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ 
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เกิดความต่อเนื่อง 
 
4. พันนาเอกสารประกอบการสอนให้เป็นหนังสือ/ต ารา  
 
5. สร้างช่องทางเพ่ือการสื่อสารจากนักศึกษาถึง
มหาวิทยาลัยเพื่อการพันนา 

 
จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำ 

1. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
2. ผลงานทางวิชาการและต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
3. สวัสดิการของบุคลากร 
 
4. สิ่งอ านวยความสะดวก 
 
 

1.ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้สามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์เพ่ือตอบตัวชี้วัดให้ครบ
อย่างน้อยทั้ง 4 พันธกิจ คือ การจัดการเรียนการสอน 
วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวันนธรรม 
และให้ครอบคลุมอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ รวมถึ ง
มาตรการส่งเสริมและแนวปฏิบัติ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้รางวัล เพ่ือเป็นการจูงใจ
ในการเสนอขอผลงานทางวิชาการ เป็นลักษณะ 
Promotion โดยก าหนดระยะเวลาหรือเป้าหมาย 
3. ปรับปรุงและพันนาด้านสวัสดิการเพ่ือสร้างแรงจูงใจ
และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กร 
4. ปรับปรุงและพันนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เช่น โรงอาหาร ระบบสาธารณูปโภค ห้องน้ า ที่จอดรถ 
บ้านพัก  ล   
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สรุปการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ภาพรวมองค์กร 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
2. สภามหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและใช้หลักเหตุผลในการก ากับติดตามการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย 
3. มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพคณาจารย์

และบุคลากรให้มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความมุ่งม่ันในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
4. มหาวิทยาลัยฯ มีความได้เปรียบด้านท าเลที่ตั้ง ซึ่งไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครและอยู่ในแหล่งชุมชน 
5. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดอุตสาหกรรมโต๊ะจีนใน

จังหวัด 
6. มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือในการท างานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เป็นอย่างดี  นอกจากนี้

มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายเชิงรุกในการท างานผ่านโครงการด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น โครงการบริการวิชาการและ
โครงการวิจัยในพื้นที่ 

7. มหาวิทยาลัยควรปรับแผนยุทธศาสตร์ให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยปรับพ้ืนฐานด้าน
ภาษา/วัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อให้มีศักยภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (ระยะสั้น) 
-  ควรจัดท าวิทยุ โทรทัศน์ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้ทุกชุมชนได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  เช่น การเตือนภัย

พิบัติ การเผยแพร่ภาพกิจกรรมท้องถิ่น 
-  พัฒนาหลักสูตร Broad Cast (บริหารจัดการสื่อ) 
-  ส่งเสริมให้อาจารย์มีความช านาญเฉพาะทางในสาขาการจัดการสื่อ เพ่ือให้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้

ความสามารถ 
-  เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพ่ือรองรับการแพร่ภาพวิทยุชุมชนท้องถิ่น 

 
อาจารย ์

ประเด็นที่ 1  สิ่งท่ีอาจารย์มีความประทับใจในมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
2. บรรยากาศการท างานร่วมกันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแต่ละคณะท างานอย่างพ่ีน้อง        

ท ากิจกรรม ด้วยความรัก ความเข้าใจและความเอ้ืออาทร 
3. การเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนมีรากฐานด้านการผลิตครู สร้างความเข้มแข็งด้วยรากฐานที่เป็นจุดแข็ง 
4. อุปกรณ์การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเพ่ือนบ้านในอาเซียน (ลาว, พม่า, เวียดนาม) 
5. มีการเปิดกว้างทางการศึกษาในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
6. มีกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนที่มากและช่วยเหลือสังคม 
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7. การสนับสนุนงบประมาณ การกระจายอ านาจให้หน่วยงานมีอิสระในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนการสอน 

8. ให้โอกาสในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของสังคม เช่น การเปิดสาขาวิชาใหม่ 
9. การให้สวัสดิการแก่อาจารย์ มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เช่น การให้ทุนการศึกษาต่อ การให้

ผลตอบแทนที่เป็นธรรม การพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
 

ประเด็นที่ 2  สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง 
1. อย่าละทิ้งจุดแข็งรากเหง้าของความเป็นครู ไม่ปฏิเสธศาสตร์สมัยใหม่แต่ต้องบูรณาการให้เหมาะสม

กับจุดแข็ง เน้นกระบวนการสอน การถ่ายทอดของครู 
2. ควรมีการพิจารณาระบบการคัดเลือกนักศึกษาปี 1 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ

สาขาวิชา  
3. การบริหารงานควรมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เช่น การจัดท าโครงการที่ไม่สอดคล้องกับการ

ท างานของอาจารย์ 
4. อุปกรณ์การเรียนการสอนควรมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานให้สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีระบบระบบการดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอน 
5. ปรับปรุงห้องเรียนและอุปกรณ์ให้เพียงพอ และมีคุณภาพต่อความต้องการ สะดวกต่อการเรียนการ

สอน 
6. การจัดการเรียนการสอนควรมีอิสระและมีการเรียนแบบหมู่ใหญ่ในบางรายวิชา และมีอิสระในการ

เลือกเรียน ไม่มีการแบ่งหมู่นักศึกษา ควรแบ่งเป็นชั้นปี  
7. หน่วยสนับสนุนวิชาการควรท าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
8. ระเบียบข้อบังคับด้านการเงินและงบประมาณควรปรับปรุงให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมของอาจารย์ 
9. ทบทวนจ านวนสัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนกับสายวิชาการให้สอดคล้องกับภาระงานโดยเทียบเคียง

กับมหาวิทยาลัยอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
 
ประเด็นที่ 3  สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
1. ระบบสาธารณูปโภคควรมีการแก้ไขและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ระบบน้ าประปา 
2. ภูมิสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัยควรด าเนินการตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
3. เคร่งครัดด้านระเบียบวินัยของนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกาย 

การเข้าชั้นเรียน ความประพฤติส่วนตัวของนักศึกษา 
4. อุปกรณ์ในห้องเรียน สภาพห้องเรียนควรปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการสนับสนุนของ

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ  
5. ปรับปรุงห้องสมุด หนังสือให้ห้องสมุดซื้อใหม่  
6. แก้ปัญหาการลาออกกลางคันของนักศึกษา 
7. พิจารณาภาระงานสอนของอาจารย์ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
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เจ้าหน้าที่ 
ความประทับใจ 
1. บุคลากรมีความรักในองค์กรและมีความสามัคคี 
2. สวัสดิการที่ให้เจ้าหน้าที่เป็นที่พึงพอใจ 

ข้อเสนอปรับปรุงเร่งด่วน 
1. โรงอาหารควรมีการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี มีจ านวนโรงอาหารและที่นั่งรับประทานที่เพียงพอต่อ

นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
2. ควรมีกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารในโรงอาหาร 
3. สถานที่จอดรถในแต่ละอาคารไม่เพียงพอและในจุดที่จอดรถควรมีหลังคาเพ่ือป้องกันฝน 
4. ควรมีทางเชื่อมระหว่างตึกและมีหลังคาเพ่ือป้องกันฝนในขณะการเดินทางระหว่างอาคาร 
5. น้ าประปาของอาคาร เอ4 เอ5 อาคารโลจิสติกและบริเวณส านักวิทยบริการไม่ไหลเป็นประจ า 
6. น้ าดื่มที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการไม่สะอาด 
7. ควรมีการอบรมการบริหารงานในมหาวิทยาลัย ระบบเบิกจ่าย งานพัสดุ งานสารบรรณให้แก่

เจ้าหน้าที่ใหม่และต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีมาตรฐานในการท างานและถูกต้อง 
8. สัญญาณอินเตอร์เน็ตและจุดเชื่อมต่อไม่ครอบคลุมหรือหลุดบ่อย 
9. เครื่องปรับอากาศภายในส านักวิทยบริการช ารุดเป็นเวลานาน ท าให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ

ความสะดวกสบาย ห้องสมุดควรได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมโดยเร่งด่วนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้บริการได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

10. ควรเพิ่มจุดแสกนลายนิ้วมือให้มีทุกคณะ 
11. ควรมีระเบียบในการศึกษาดูงานให้ชัดเจนทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน 

เช่น ท างานแล้ว 2 ปี จึงมีสิทธิ์ได้ไป 
12. เครื่องถ่ายเอกสารควรมีประจ าทุกหน่วยงาน 
13. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีระบบ E-Office เพ่ือการติดต่อประสานงานที่รวดเร็วและประหยัดทรัพยากร

กระดาษ 
14. ควรจัดท าป้ายบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ครบทุกคนและขอใหม่ได้หากเกิดการช ารุดเสียหายโดย

มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 
15. ควรปรับเงินเดือนของสายสนับสนุนให้ได้รับตรงตามวุฒิการศึกษาเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน 

เช่น ต าแหน่งบรรณารักษ์ท่ีศึกษาจบปริญญาโทควรได้รับเงินตามวุฒิในระดับปริญญาโท 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. สถานที่ประชุมในงานต่างๆ มีไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม เช่น สถานที่ในการจัดประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ 
2. มีปัญหาในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และอาจารย์เกี่ยวกับงานส านักงานหรืองานวิชาการ จึง

ควรมีการอบรมเสริมความรู้เพ่ือให้เข้าใจในงานส านักงานหรืองานวิชาการแก่เจ้าหน้าที่และอาจารย์ 
3. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยรวมทั้งเหตุผลในการท างานวิจัย จึงควรสนับสนุนให้

ความรู้ในการท างานวิจัยแก่เจ้าหน้าที่ 
4. งานการเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส ารวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนา

ตนเองเพ่ือให้มีการก าหนดทุนในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ท่ีเพียงพอ 
5. หอพักเจ้าหน้าที่ควรมีการปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีข้ึน 
6. ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยดับบ่อย ควรมีระบบส ารองไฟฟ้า 
7. จุดให้บริการน้ าประปาเพ่ือรดน้ าต้นไม้ในบริเวณตึกทวารวดีมีไม่เพียงพอ 
8. ปัญหาการโอนสายโทรศัพท์จากบุคคลภายนอกมายังหน่วยงาน ซึ่ งไม่ตรงกับหน่วยงานที่

บุคคลภายนอกต้องการติดต่อ 
9. ควรมีการสร้างหอพักให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาและความสบายใจของ

ผู้ปกครอง 

 

ผู้ใช้บัณฑิต 
1. การจัดการเรียนการสอน/ด้านวิชาการ 

- ปลูกฝังให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เช่นสามารถเรียนรู้การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในวิชาชีพต่างๆ ด้วยตนเอง 

- เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC โดยสอนเพิ่มเติมภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน 
2. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

- ส่งเสริมภาวะผู้น า กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
- สร้างจิตส านึก/ปลูกฝังความซื่อสัตย์, สุจริต, มารยาททางสังคม, ตระหนักรู้ว่าอะไรควรท าหรือไม่

ควรท า เช่น เล่น LINE ขณะประชุม/ท างาน 
- ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
- มีจิตอาสา 
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ผู้น าชุมชน 
1. การจัดการเรียนการสอน/ด้านวิชาการ 

- ทุกสาขาวิชาควรสอดแทรกกิจกรรมที่ท าร่วมกับชุมชนเข้าไปในการจัดการเรียนการสอน 
- อาจารย์และนักศึกษาลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน 

2. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
- ฝึกทักษะการน าเสนอ/การพูดในชุมชน 
- มีจิตอาสา มีเครือข่ายท ากิจกรรม/โครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชน 

3. ชุมชนได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายในการท ากิจกรรม/
โครงการต่างๆ กับชุมชน 
 

ศิษย์เก่า 
1. การจัดการเรียนการสอน/ด้านวิชาการ 

- ระดับปริญญาโท มีการวิจัยท าให้สามารถน าความรู้เกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัยไปใช้ในวิชาชีพ
ต่างๆ  

- ระดับปริญญาตรีจัดการเรียนการสอนตรงตามสาขาวิชา และสามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการ
ท างานได้จริง 

- หลักสูตรเหมาะสมเป็นพ้ืนฐานที่ใช้ในการต่อยอดทางการศึกษา 
2. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

- มีจิตอาสา ท างานร่วมกับมวลชนได้ 
- มีความรักและผูกผันกับมหาวิทยาลัย 

 
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 
 ด้านการเรียนการสอน 

1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ  แต่อาจารย์นัดให้มาเรียนวันเสาร์ – อาทติย์  
2. อุปกรณ์สื่อประกอบการเรียนการสอนไม่เอ้ืออ านวยและไม่เพียงพอกับการเรียนการสอน ควรมีการ

ปรับปรุงแก้ไขให้พร้อมใช้งานได้  
3. อาจารย์ผู้สอนบางท่านติดภารกิจบ่อย ท าให้ไม่ค่อยได้เข้าสอน 
4. Notebook และคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีไวรัส ควรมีการเช็คบ่อยๆ 
5. ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพียงพอ สะดวก ครบถ้วน เช่น Facebook Line กลุ่ม ข่าวสารโฮมรูม 

ส าหรับนักศึกษาภาคปกต ิ
6. การติดต่อสื่อสารของนักศึกษาปริญญาโทบางคณะไม่มีช่องทางในการติดต่อ 

 
ด้านการแต่งกายของนักศึกษา 
ให้มหาวิทยาลัยเข้มงวดเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากมีการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น (จากสถานที่ฝึกงาน)  
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ด้านการอ านวยความสะดวก 
- ห้องน้ า 

1. ห้องน้ าอาคาร A6 และตึกโลจิสติกส์ ใช้ไม่ได้ น้ าไม่ไหล ห้องน้ าไม่สะอาด 
2. มีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสระน้ า  

- โรงอาหาร 
1. โรงอาหารไม่เพียงพอส าหรับนักศึกษา ท าให้ต้องยืนรอคิวนานและเข้าห้องเรียนไม่ทัน 
2. อุปกรณ์ภายในโรงอาหารไม่สะอาด เช่น ช้อนส้อม คนขายอาหารใช้มือหยิบจับอาหารโดยไม่ใช้

อุปกรณ์ในการตักอาหาร  
- เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศเสียหลายเทอมติดต่อกัน ไม่มีการซ่อมแซม  ส่วนเครื่องที่ใช้ได้เปิดแล้วมีน้ าหยด 
และมีกลิ่นขีน้กเข้ามาในเครื่องปรับอากาศ 

- การรักษาความปลอดภัย 
1. การขับรถภายในมหาวิทยาลัยบางครั้งมีความจ าเป็นต้องขนอุปกรณ์เพ่ือมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

แต่ไม่ได้รับอนุญาตจาก รปภ. 
2. ควรติดไฟตามทางเดินให้มีแสงสว่าง 
3. ควรจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระเบียบและท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 
4. ควรเปิดประตู 2 (ด้านหน้ามหาวิทยาลัย)  เพ่ือให้การจราจรภายในไม่ติดขัด และท าให้ลด

อุบัติเหตุ 
 

ด้านประกันคุณภาพ 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ด้านอ่ืนๆ 
1. ในระดับคณะการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาไม่สามารถเบิกได้ ไม่เหมือนกับ

ระดับมหาวิทยาลัย  
2. ศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยมีสถานที่คับแคบท าให้ไม่อ านวยต่อการฝึกปฏิบัติ 
3. รถไม่เพียงพอส าหรับนักศึกษาพยาบาลในกรณีที่ออกฝึกประสบการณ์ภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. ไม่ควรตัดต้นไม้ ควรปล่อยไว้เพื่อให้เกิดความร่มรื่น 
5. โทรทัศน์ที่ติดตามตึกอาคารบางเครื่องใช้ไม่ได้ ท าให้เปลืองทรัพยากรและไม่เกิดประโยชน์ส าหรับ

นักศึกษา 
 

ประเด็นที่ต้องการท าเพื่อมหาวิทยาลัย 
ท ากิจกรรมที่มีความแปลกใหม่ทางด้านความคิด เช่น กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

กิจกรรมรับรองด้านอาเซียน  
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สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ส านัก สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2555 
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องค์ประกอบท่ี  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ  ( สกอ. 1 ตัวบ่งชี้  สมศ.  2 ตัวบ่งชี้) 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 

16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.) 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 - 5.00 - - - 

16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์(สมศ.) 4.46 4.56 4.48 4.40 4.33 0.00 - 4.31 - - - 
17  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.) 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - 4.00 - - - 

เฉลี่ย (สกอ.) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 

เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.) 4.87 4.14 3.87 4.10 3.83 2.75 5.00 4.58 5.00 5.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี  2 การผลิตบัณฑิต  (สกอ.  8 ตัวบ่งชี้  สมศ. 5 ตัวบ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 - - - 

2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  3.93 4.87 4.65 2.49 4.76 2.56 - - - - - 
2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  1.01 0.84 1.74 0.54 1.59 1.60 - - - - - 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 - 5.00 - 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 - - - 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 - - - 
2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 - - - 5.00 - 
1  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.) 4.16 3.98 4.39 3.99 4.23 - - - - - - 
2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(สมศ.) 4.29 4.53 4.48 4.13 4.18 - - - - - - 
3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) 5.00 5.00 5.00 5.00 0.80 - - - - - - 
4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) 2.50 - 2.50 - - - 

- - - - - 

14 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.) 2.31 2.48 2.50 2.08 2.57 2.40 - - - - - 
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เฉลี่ย (สกอ.) 4.37 4.21 4.55 4.13 4.54 4.15 - 5.00 - 5.00 - 

เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.) 4.09 4.14 4.25 4.02 4.01 3.95 - 5.00 - 5.00 - 
องค์ประกอบท่ี  3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้) 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 - 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 - 

เฉลี่ย (สกอ.) 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 - 

เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.) 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 - 
องค์ประกอบท่ี  4 การวิจัย (สกอ. 3 ตัวบ่งชี้  สมศ. 3 ตัวบ่งชี้) 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - - - - 5.00 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - - - - 5.00 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4.68 5.00 3.41 5.00 5.00 5.00 - - - - 5.00 
5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (สมศ.) 4.61 5.00 5.00 3.73 5.00 4.33 - - - - 4.37 
6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
(สมศ.) 5.00 5.00 1.74 5.00 4.76 5.00 - - - - 5.00 
7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 1.05 2.26 0.00 0.00 1.39 0.48 - - - - 5.00 

เฉลี่ย (สกอ.) 4.89 4.67 3.80 4.33 4.33 4.33 - - - - 5.00 

เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.) 4.22 4.38 3.03 3.62 4.03 3.80 - - - - 4.90 
องค์ประกอบท่ี  5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้  สมศ. 4 ตัวบ่งชี้) 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - 5.00 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - 5.00 
8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย  (สมศ.) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - 5.00 
9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.) 4.00 4.00 5.00 5.00 2.00 1.00 - - - - 5.00 
18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นท่ี 1 (สมศ.) 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - - - - 5.00 
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18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นท่ี 2 (สมศ.) 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 - - - - 5.00 

เฉลี่ย (สกอ.) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - 5.00 

เฉลีย่ (สกอ. + สมศ.) 4.67 3.83 4.17 4.00 3.50 3.33 - - - - 5.00 
องค์ประกอบท่ี  6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้  สมศ. 2 ตัวบ่งชี้) 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 - - - - 
10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.) 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 - - - - 
11 การพัฒนาสุนทรียภาพ ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 - - - - 

เฉลี่ย (สกอ.) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 - - - - 

เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.) 5.00 4.67 5.00 5.00 4.67 4.67 1.67 - - - - 
องค์ประกอบท่ี  7 การบริหารและการจัดการ (สกอ. 4 ตัวบ่งชี้  สมศ.  2 ตัวบ่งชี้) 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 - - - - - 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 - 4.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 - - 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 
12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน 
(สมศ.) 4.71 - - - - - - - - - - 
13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร
สถาบัน(สมศ.) 4.07 4.28 4.35 4.37 3.98 4.05 - - - - - 

เฉลี่ย (สกอ.) 4.75 4.50 4.50 4.75 4.75 4.25 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 

เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.) 4.63 4.46 4.47 4.67 4.60 4.21 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี  8 การเงินและงบประมาณ (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้) 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - 

เฉลี่ย (สกอ.) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - 

เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - 
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องค์ประกอบท่ี  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้  สมศ. 1 ตัวบ่งชี้) 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 5.00 4.00 4.00 

เฉลี่ย (สกอ.) 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 5.00 4.00 4.00 

เฉลี่ย (สกอ. + สมศ.) 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 5.00 4.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ด ี (2 ตัวบ่งชี้) 
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 - 
10.2 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มี
ความรู้ เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 - 

เฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - -   5.00   

คะแนนเฉลี่ยรวม  9 องค์ประกอบ (สกอ.) 4.68 4.51 4.60 4.52 4.67 4.44 3.40 4.63 5.00 4.71 4.56 

คะแนนเฉลี่ยรวม  9 องค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.) 4.47 4.25 4.18 4.19 4.11 3.88 2.86 4.57 5.00 4.71 4.71 

คะแนนเฉลี่ยรวม  10 องค์ประกอบ 4.50 4.28 4.21 4.23 4.16 3.93 - - - 4.78 - 
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีแผนยุทธศาสตร์ของคณะ จัดท าความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของคณะกับของ

มหาวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
แผนกลยุทธ์ของคณะ -เพ่ิมแนวปฏิบัติในแตล่ะกลยุทธ์ 

-เพ่ิมเติมตัวชี้วัดโครงการ เช่น พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
ตัวชี้วัด คือ ผลการเรียนของนักศึกษา หรืออาจารย์ที่ได้
ต าแหน่งทางวิชาการ 
-จัดท าวาระการประชุมเรื่องแผนกลยุทธ์ของคณะเป็น
วาระเสนอเพ่ือพิจารณาให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เสนอแนะเรื่องต่าง ๆ เช่น ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
-จัดท าแผนวาระการประชุมทั้งปีเสนอกรรมการประจ า
คณะ 

 
ตัวบ่งชี้ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติราชการที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
การประเมินผู้เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

ประเมินภาพรวมของการด าเนินงาน เช่น โครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของคณะ ว่านักศึกษา 
อาจารย์มีคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในอัตลักษณ์
หรือไม ่  และชุมชนได้รับประโยชน์อย่างไร 

  
          ตัวบ่งชี้ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะก าหนดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ด าเนินงานตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามน้อยเกินไป ซึ่งไม่
สามารถเป็นตัวแทนของบัณฑิตทั้งในเชิงปริมาณและใน
เชิงคุณภาพ 

ติดตามแบบสอบถามคืนให้มากข้ึน 

  
ตัวบ่งชี้ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะก าหนดเอกลักษณ์ไว้ในแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

เผยแพร่เอกลักษณ์ของคณะให้ประชาคมรับทราบ 
ได้แก่ บุคลากรและนักศึกษาในคณะ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ขาดระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ชัดเจน 

เขียนระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรใน
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
 -เขียนเอกสารผลการด าเนินงานให้ชัดเจน และแนบ   

เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวนน้อย จัดท าแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน
ศึกษาต่อ 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อย - จัดท าแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  
- ก าหนดภาระงานที่เอ้ือต่อการท าผลงานทางวิชาการ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

การประเมินผลความส าเร็จของแผนงานไม่ชัดเจน จัดท าสรุปผลความส าเร็จของแผนงานและน าเสนอเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในวาระท่ี 4 เพ่ือ
น าผลการพิจารณามาใช้ในการปรับปรุงแผนการพัฒนา 
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องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

ควรมีโครงการฝึกอบรมด้านวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ศิษย์เก่าไม่ค่อยได้รับข่าวสารข้อมูลจากคณะ เนื่องจาก
คณะไม่มีระเบียนข้อมูลศิษย์เก่า 

ควรท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าทุกรุ่น เพ่ือบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะฯ จัดท าแผนการพัฒนานักศึกษา ที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตาม TOF ทุกด้าน 

คณะฯ ควรประชาสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาสู่ประชาคมภายในและภายนอกคณะและ
มหาวิทยาลัย 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ผู้น านักศึกษาได้ความรู้ด้านทักษะและการประกัน
คุณภาพจากการอบรมแล้วแต่ไม่ได้น าไปประชาสัมพันธ์
แก่นักศึกษาทั่วไป 

ผู้น านักศึกษาควรน าสิ่งที่ได้จากการอบรมด้านประกัน
คุณภาพ ไปประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาแต่ละคณะ/
สาขาในรูปของแผ่นพับ/CD/บรรยาย 

 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
-ควรมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
งานวิจัย 
-ควรมีการประเมินความส าเร็จ  ขาดการบูรณาการทาง
วิชาการแก่สังคมการเรียนการสอนและการวิจัย 
-ควรมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ควรมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริหารการทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน  
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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 ตัวบ่งชี้ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ควรน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 

 

 
 ตัวบ่งชี้ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ควรมีการประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชน์  สร้าง
คุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 

  
ตัวบ่งชี้ 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 (สมศ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
-ควรมีการประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสถาบัน 
-การได้รับการยกย่อง 

 

 
องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การจัดกิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
นักศึกษามีการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปใน
ทุกโครงการ 

สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์ท่ี
ต้องใช้ในส่วนของพิธีการที่เกี่ยวข้องกับชาติศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
-มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียน
การสอนน้อย 
- ไม่มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

-ก าหนดนโยบายให้มีการสอดแทรกศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
- ด าเนินการจัดท าผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้
เป็นที่ยอมรับ 
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ตัวบ่งชี้ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สโมสรนักศึกษามีวิธีการท างานอย่างเป็นระบบ สร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์เกี่ยวกับการท ากิจกรรม
ของนักศึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
-ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนในการเตรียมกิจกรรม/
โครงการ 
-ไม่มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

-การเตรียมงานล่วงหน้า การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การ
ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย 
-ด าเนินการจัดท าผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้
เป็นที่ยอมรับ 

  

ตัวบ่งชี้ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมในภาพรวมของคณะ 

ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศการประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และข้อเสนอเพ่ือการด าเนินงานตลอดจน
สรุปผลการด าเนินงาน 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
อุปสรรคด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีองค์ความรู้ที่อยู่ในบุคลากร (Tacit Knowledge) ใน
องค์กรเป็นจ านวนมาก 

น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรมาเข้ากระบวนการ
จัดการความรู้ เพ่ือน าไปเผยแพร่และพัฒนาให้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี และน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
- ระบบและกลไกการจัดการความรู้ยังไม่เป็นระบบและ
ขาดความชัดเจน 
- ระบบและกลไกการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงยังไม่มีประสิทธิภาพ 
- การมีส่วนร่วมของบุคลากรและทีมงานผู้บริหารใน
องค์กรมีน้อย ท าให้ขาดการท างานเป็นทีม 

- จัดท าแผน KM ให้เป็นระบบและถูกต้องตาม
กระบวนการตลอดจนด าเนินการตามแผนให้มี
ประสิทธิภาพ 
- วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างานได้จริง และระบุตัวชี้วัดในแผนบริหารความเสี่ยง
เพ่ือใช้ในการประเมินผล 
-  ส่งเสริมสนับสนุนการสื่อสารให้มีความเข้าใจการ
ท างานบริหารร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
-แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณไม่ชัดเจน 
และไม่มีการบูรณาการกับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
และระบุตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เป็น 
Critical Success Factor เพ่ือการขับเคลื่อนแผน     
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สามารถน าไปสู่
การประเมินแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้ 

 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ควรท างานวิจัยด้านการประกันคุณภาพเพ่ือน าผลมา

ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพต่อไป 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
บุคลากรขาดความรู้ด้านการประกันคุณภาพ -จัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร 

-จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพหรือวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพของคณะ 
-จัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพแยกออกจาก
คู่มือการประกันคุณภาพ 

  

 
องค์ประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
สโมสรนักศึกษามีวิธีการท างานอย่างเป็นระบบ สร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์เกี่ยวกับการท ากิจกรรม

ของนักศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนในการเตรียมกิจกรรม/
โครงการ 

การเตรียมงานล่วงหน้า การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การ
ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการจัดโครงการสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
ครบทุกด้าน และมีบุคลากรที่มีความสามารถและให้
ความร่วมมือ ส่งผลให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน 

ผลการประเมินคณุภาพเป็นแนวทางการพัฒนา
นักศึกษาในปีต่อไป 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
จ านวนกิจกรรมด้านส่งเสริมประชาธิปไตยและด้านการ
สร้างภูมิคุ้มภัยจากยาเสพติดทุกชนิด มีจ านวนน้อย 

ด าเนินการจัดกิจกรรมหรืออบรม ด้านส่งเสริม
ประชาธิปไตยและด้านการสร้างภูมิคุ้มภัยจากยาเสพติด
ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
คณะครุศาสตร ์

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีแผนยุทธศาสตร์ของคณะ จัดท าความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของคณะกับของ

มหาวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
แผนกลยุทธ์ของคณะ - เพ่ิมแนวปฏิบัติในแต่ละกลยุทธ์ 

- เพ่ิมเติมตัวชี้วัดโครงการ เช่น พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ ตัวชี้วัด คือ ผลการเรียนของนักศึกษา หรือ
อาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ 
- จัดท าวาระการประชุมเรื่องแผนกลยุทธ์ของคณะเป็น
วาระเสนอเพ่ือพิจารณาให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เสนอแนะเรื่องต่าง ๆ เช่น ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
- จัดท าแผนวาระการประชุมทั้งปีเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ 

 
 ตัวบ่งชี้ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการการปฏิบัติราชการที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
การประเมินผู้เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

ประเมินภาพรวมของการด าเนินงาน เช่น โครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของคณะ ว่านักศึกษา 
อาจารย์มีคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในอัตลักษณ์
หรือไม่และชุมชนได้รับประโยชน์อย่างไร 

  
ตัวบ่งชี้ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะก าหนดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ด าเนินงานตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามน้อยเกินไป ซึ่งไม่
สามารถเป็นตัวแทนของบัณฑิตทั้งในเชิงปริมาณและใน
เชิงคุณภาพ 

ติดตามแบบสอบถามคืนให้มากข้ึน 

 
ตัวบ่งชี้ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะก าหนดเอกลักษณ์ไว้ในแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

เผยแพร่เอกลักษณ์ของคณะให้ประชาคมรับทราบ 
ได้แก่ บุคลากรและนักศึกษาในคณะ  

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ขาดระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ชัดเจน 

เขียนระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรใน
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

 
องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวนน้อย จัดท าแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน

ศึกษาต่อ 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อย 1. จัดท าแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน
ขอต าแหน่งทางวิชาการ  
2. ก าหนดภาระงานที่เอ้ือต่อการท าผลงานทางวิชาการ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการจัดท าประกันอุบัติเหตุเพ่ิมเติมให้กับคณาจารย์ใน
คณะ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น จัดกิจกรรมออกก าลัง
กายอย่างน้อย 1 วัน ให้กับคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนจ านวนมาก  
(3 หลักสูตร) เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ 
 
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างชัดเจน 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
คณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เช่น การท างาน
วิจัยที่นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ 
2. พัฒนาเป็นรูปแบบการสอน หรือแนวทางเพ่ือ
เผยแพร่ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี 

 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้
บัณฑิตในภาพรวมของคณะ 

วิเคราะห์และสังเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ เพ่ือให้แต่ละหลักสูตรน าไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยและสนองความต้องการของ
สังคม 

 
ตัวบ่งชี้ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
นักศึกษาระดับปริญญาโทมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานในจ านวนมาก ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานหรือ
เผยแพร่ในวารสารนานาชาติที่มีค่า impact factor สูง 

 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ 
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ด าเนินงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ 

มีการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม
โดยมีหลักฐานจากทุกโปรแกรมวิชา พร้อมระบุหน้าที่ท่ี
ชัดเจน 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
คณะครุศาสตร์ควรมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีการ
จดบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร 

คณะครุศาสตร์มีการท าแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะครุศาสตร์มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามผลการ
เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาและคณะ 

คณะครุศาสตร์มีการให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาโดยผ่านการสอดแทรกใน
รายวิชาต่างๆ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
คณะครุศาสตร์ควรมีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนจัดกิจกรรมนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์มีการสนับสนุนให้นักศึกษาจัดท า
รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และมีการสังเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมแต่ละรอบปี
การศึกษาโดยมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. งานวิจัย บทความทางวิชาการและต ารา 
 
 
 
2. แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
3. ระบบพ่ีเลี้ยง 

1. ให้การสนับสนุน และรางวัลหรือค่าตอบแทน ใน
รูปแบบต่างๆ แต่ต้องก าหนดเวลา เช่น ภายใน 2 ปี 
เป็นต้น เพ่ือเร่งผลงานให้ปรากฏภายใน 2 ปี 
2. รวบรวมและเผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์วารสาร ให้
คณาจารย์รับทราบ 
3. จัดระบบพ่ีเลี้ยงให้มีคุณภาพอย่างจริงจัง 

  
องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการบริการวิชาการต่อสังคมที่มีคุณภาพ น าการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ   

การเรียนการสอน หรืองานวิจัยอย่างมีระบบและมี
คุณภาพ 
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องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะครุศาสตร์มีการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

คณะครุศาสตร์ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือท านุ 
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค ระดับชาติ 
และนานาชาติต่อไป 

 
 ตัวบ่งชี้ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะครุศาสตร์มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพในการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ 
คณะ โดยมีการก าหนดเป็นนโยบาย 

คณะครุศาสตร์ผลักดันให้โครงการหรือกิจกรรมในด้าน 
ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการยกย่องระดับชาติ 
และ/หรือนานาชาติ 

  
ตัวบ่งชี้ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.บุคลากรของคณะครุศาสตร์มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีหลาย
โครงการ เช่น โครงการครุศาสตร์รวมใจ สานสายใย
บูชาครู งานวันปีใหม่คณะฯ โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 
2.คณะฯมีสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์และจัดให้มี
พ้ืนที่ทางกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

คณะครุศาสตร์ปรับปรุงแต่งภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมในแต่ละรูปแบบเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกสบายให้กับนักศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีองค์ความรู้ที่อยู่ในบุคลากร (Tacit Knowledge) ด้าน
การจัดการความรู้ในองค์กรจ านวนมาก 

น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรมาเข้ากระบวนการ
จัดการความรู้ เพ่ือน าไปเผยแพร่และพัฒนาให้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี และน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1.ระบบและกลไกการจัดการความรู้ยังไม่เป็นระบบและ
ขาดความชัดเจน 
 
2. ระบบและกลไกการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงยังไม่มีประสิทธิภาพ 

1. จัดท าแผน KM ให้เป็นระบบและถูกต้องตาม
กระบวนการตลอดจนด าเนินการตามแผนให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างานได้จริง และระบุตัวชี้วัดในแผนบริหารความเสี่ยง
เพ่ือใช้ในการประเมินผล 

 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณไม่ชัดเจน และ
ไม่มีการบูรณาการกับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
และระบุตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เป็น 
Critical Success Factor เพ่ือการขับเคลื่อนแผน     
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สามารถน าไปสู่
การประเมินแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้ 

 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ควรท างานวิจัยด้านการประกันคุณภาพเพ่ือน าผลมา

ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพต่อไป 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
บุคลากรขาดความรู้ด้านการประกันคุณภาพ - จัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร 

- จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพหรือวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพของคณะ 
- จัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพแยกออก
จากคู่มือการประกันคุณภาพ 
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องค์ประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะครุศาสตร์มีการจัดโครงการสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ครบทุกด้าน ซึ่งเกิดจากการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพครู
ที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีบุคลากรที่มี
ความสามารถและเป็นต้นแบบในด้านต่างๆ ส่งผลให้
นักศึกษาเกิดผลการเรียนครบตามนโยบายสถานศึกษา 
3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน 

ผลการประเมินคุณภาพเป็นแนวทางการพัฒนา
นักศึกษาในปีต่อไป 
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวนน้อย 1. จัดท าแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน

ศึกษาต่อ 
2. ก าหนดภาระงานให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณวุฒิ 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อย 1. จัดท าแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน

ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ก าหนดภาระงานที่เอ้ือต่อการท าผลงานทางวิชาการ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีคุณภาพต่อ
การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่คณะอื่น ๆ  

 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้
บัณฑิตในภาพรวมของคณะ 

วิเคราะห์และสังเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ เพ่ือให้แต่ละหลักสูตรน าไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยและสนองความต้องการของ
สังคม 

 
ตัวบ่งชี้ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนตีพิมพ์ผลงาน

หรือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
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องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการด าเนินการ
ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารวมทั้งศิษย์เก่า 

ควรน าผลการประเมินคุณภาพของกิจกรรมมาพัฒนาให้
มีประสิทธิภาพ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ควรมีการรายงานผลการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตของอาจารย์ที่ปรึกษา 

มีแบบฟอร์มให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไก
การส่ง เสริมกิจกรรมนักศึกษากิจกรรมศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และ
มีกิจกรรมร่วมกัน มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของนักศึกษา
ระหว่างสถาบันให้มากยิ่งขึ้น 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ควรมีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

 
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. การเขียนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ
ยังไม่สอดคล้องกันและไม่มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจน 
 
2. แผนการด าเนินงานมีลักษณะกว้างเกินไป 

1. ประชุมท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผน
งบประมาณให้สอดคล้องกันและมคีวามเชื่อมโยงที่
ชัดเจนขึ้น 
2. เขียนแผนการด าเนินงานโดยลงรายละเอียดให้
ชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
มีการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
จ านวนมาก จากโปรแกรมวิชาตา่งๆ และโดยการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เองเพราะ
มีสาขาวชิาที่เก่ียวข้องกับงานดา้นศิลปะและวฒันธรรม
โดยตรงอยู่หลายสาขาวชิาและมีการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ 
นั้นอย่างแพร่หลาย 

ประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร 
 
2. มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการภายในคณะ 

1. เตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่ในการบริหารงานโดยผ่าน
คณะกรรมการ 
2. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.) 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

ระบบและกลไกการจัดการความรู้ยังไม่เป็นระบบและ
ขาดความชัดเจน 

จัดท าแผน KM ให้เป็นระบบและถูกต้องตามกระบวนการ
ตลอดจนด าเนินการตามแผนให้มีประสิทธิภาพ 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

ระบบและกลไกการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงยังไม่มีประสิทธิภาพ 

วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้จริง 
และระบุตัวชี้วัดในแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้ในการประเมินผล 

 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ผู้บริหารให้ความส าคัญในการน าระบบและกลไก  ด้าน
การเงินและงบประมาณ มาประยุกต์ใช้ในคณะ 

ด าเนินการตามระบบและกลไกให้มีประสิทธิภาพและ
พัฒนาไปสู่การเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
แผนกลยุทธท์างการเงินและงบประมาณไม่ชัดเจน และไม่
มีการบูรณาการกับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี และระบุตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เป็น Critical Success Factor เพื่อ
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สามารถน าไปสู่การประเมินแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้ 
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีแผนยุทธศาสตร์ของคณะ จัดท าความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของคณะกับของ

มหาวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
 1. เพ่ิมแนวปฏิบัติในแต่กลยุทธ์ 

2. เพ่ิมเติมตัวชี้วัดโครงการ เช่น พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ ตัวชี้วัด คือ ผลการเรียนของนักศึกษา หรือ
อาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ 
3. จัดท าวาระการประชุมเรื่องแผนกลยุทธ์ของคณะ
เป็นวาระเสนอเพ่ือพิจารณาให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เสนอแนะเรื่องต่าง ๆ เช่น ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
4. จัดท าแผนวาระการประชุมทั้งปีเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ 

 

 ตัวบ่งชี้ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการการปฏิบัติราชการที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
การประเมินผู้เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

ประเมินภาพรวมของการด าเนินงาน เช่น โครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของคณะ ว่านักศึกษา 
อาจารย์มีคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในอัตลักษณ์
หรือไม่และชุมชนได้รับประโยชน์อย่างไร 

 
ตัวบ่งชี้ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะก าหนดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ด าเนินงานตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามน้อยเกินไป ซึ่งไม่
สามารถเป็นตัวแทนของบัณฑิตทั้งในเชิงปริมาณและใน
เชิงคุณภาพ 

ติดตามแบบสอบถามคืนให้มากข้ึน 

 

 ตัวบ่งชี้ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะก าหนดเอกลักษณ์ไว้ในแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

เผยแพร่เอกลักษณ์ของคณะให้ประชาคมรับทราบ 
ได้แก่ บุคลากรและนักศึกษาในคณะ  

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ขาดระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ชัดเจน 

เขียนระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรใน
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
 จัดเอกสารให้ง่ายต่อการค้นหา 
  

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวนน้อย จัดท าแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน
ศึกษาต่อ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อย 1. จัดท าแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน
ขอต าแหน่งทางวิชาการ  
2. ก าหนดภาระงานที่เอ้ือต่อการท าผลงานทางวิชาการ 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้
บัณฑิตในทุกหลักสูตรของคณะ 

วิเคราะห์และสังเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ในภาพรวมของคณะ เพ่ือให้แต่ละหลักสูตร
น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ
สนองความต้องการของสังคม 
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องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิทยาการจัดการมีกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ปฏิบัติได้จริง  
โดยมีการจัดท าระเบียนประวัตินักศึกษาและหน่วย
ให้บริการและให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษา 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา  
ที่ระบุหน้าที่อย่างชัดเจน 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ควรมีการรายงานผลการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

มีแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มีรายงานผลการด าเนินกิจกรรมกับสถาบันเครือข่าย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
มีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการรายงานผลจัดกิจกรรมที่น าความรู้เรื่องประกัน

คุณภาพมาใช้ให้ครบ 5 ประเภท 
 
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
แต่ขาดการติดตามและประเมินผลที่เป็นการสนับสนุน
ครบถ้วนทุกประเด็น 

จัดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

มีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ขาดแนว
ทางการท างานที่ชัดเจน 

ประชุมคณะกรรมการการท างาน เพื่อระบุแนวทางการ
ท างานที่ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

อาจารย์ขาดผลงานทางวิชาที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จัดพี่เลี้ยงวิชาการสนับสนุนการเรียน ผลงานทาง
วิชาการ เพื่อกระตุ้นการท าผลงานทางวิชาการ 

 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม แต่
ขาดการประเมินผลความส าเร็จตามแผน  ขาดการ
น าไปปรับปรุงในรอบการท างานปีต่อไป 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเป็นประจ าเพ่ือติดตาม
ประเมินผลการท างาน 

 
 ตัวบ่งชี้ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ควรท างานวิจัยด้านการประกันคุณภาพเพ่ือน าผลมา

ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพต่อไป 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
บุคลากรขาดความรู้ด้านการประกันคุณภาพ จัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร 

จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพหรือวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพของคณะ 
จัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพแยกออกจาก
คู่มือการประกันคุณภาพ 

 
องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิทยาการจัดการได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการจัด
กิจกรรม โดยมีปฏิทินการจัดโครงการ/กิจกรรมตลอดปี 
และมีงบประมาณให้ตามความเหมาะสม มีการบูรณาการ
งานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
และนักศึกษามีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และมีการ
ประเมินผลความส าเร็จ ตลอดจนผลการประเมินไปพัฒนา
และปรับปรุงเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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 ตัวบ่งชี้ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะวิทยาการจัดการมีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ(PDCA) โดยมีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด
ไว้ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 และมีการด าเนินงานสม่ าเสมอ
อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
ภายใน/ภายนอก  

คณะวิทยาการจัดการน าผลการประเมินและผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมให้กับนักศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
บุคลากรของคณะฯมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คณะจัดขึ้นที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี โดยคณะฯ จัดสิ่งแวดล้อม 
อาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ และมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม จัดให้มีพ้ืนที่ทางกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

คณะฯ มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้มีพ้ืนที่จัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ โดยรักษาสิ่งแวดล้อม
และให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยของอาคาร 
สถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
อุปสรรคด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรในคณะอย่าง
ต่อเนื่อง 

สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรให้ครอบคลุมทุก 
พันธกิจ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1.ระบบและกลไกการจัดการความรู้ยังไม่เป็นระบบ  
และขาดความชัดเจน 
 
2. ระบบและกลไกการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงยังไม่มีประสิทธิภาพ 

1. จัดท าแผน KM ให้เป็นระบบและถูกต้องตาม
กระบวนการตลอดจนด าเนินการตามแผนให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างานได้จริง และระบุตัวชี้วัดในแผนบริหารความเสี่ยง
เพ่ือใช้ในการประเมินผล 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณไม่ชัดเจน และ
ไม่มีการบูรณาการกับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
และระบุตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เป็น 
Critical Success Factor เพ่ือการขับเคลื่อนแผน     
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สามารถน าไปสู่
การประเมินแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้ 

 
องค์ประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะฯ ได้ส่งเสริมและมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านประชาธิปไตย และ
เพ่ือต้านภัยยาเสพติด และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นของคณะฯ หรือ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย
สถานศึกษากับคณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ 
เพ่ือให้อาจารย์ได้น าไปสอดแทรกในรายวิชาที่สอนได้
ด้วย 

คณะฯ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี เพิ่มและหลากหลายขึ้น 

 
 ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะฯ มีกิจกรรมส่งเสริมนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ครบ
ทั้ง 3 ด้านและหลากหลาย 

คณะฯ จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 
ดี ให้เพิ่มมากข้ึนและต่อเนื่องทุกปี 
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีแผนยุทธศาสตร์ของคณะ จัดท าความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของคณะกับของ

มหาวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
แผนกลยุทธ์ของคณะ - เพิ่มแนวปฏิบัติในแต่กลยุทธ์ 

- เพิ่มเติมตัวชี้วัดโครงการ เช่น พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
ตัวชี้วัด คือ ผลการเรียนของนักศึกษา หรืออาจารย์ที่ ได้
ต าแหน่งทางวิชาการ 
- จัดท าวาระการประชุมเรื่องแผนกลยุทธ์ของคณะเป็นวาระ
เสนอเพื่อพิจารณาให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเสนอแนะเรื่องต่าง 
ๆ เช่น ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
- จัดท าแผนวาระการประชุมทั้งปีเสนอกรรมการประจ าคณะ 

 

 ตัวบ่งชี้ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการการปฏิบัติราชการที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
การประเมินผู้เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

ประเมินภาพรวมของการด าเนินงาน เช่น โครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของคณะ ว่านักศึกษา 
อาจารย์มีคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในอัตลักษณ์
หรือไม่และชุมชนไดร้ับประโยชน์อย่างไร 

 

ตัวบ่งชี้ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะก าหนดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ด าเนินงานตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามน้อยเกินไป ซึ่งไม่สามารถ
เป็นตัวแทนของบัณฑิตทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 

ติดตามแบบสอบถามคืนให้มากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะก าหนดเอกลักษณ์ไว้ในแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

เผยแพร่เอกลักษณ์ของคณะให้ประชาคมรับทราบ 
ได้แก่ บุคลากรและนักศึกษาในคณะ  

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ขาดระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ชัดเจน 

เขียนระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรใน
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะมีการจัดเก็บเอกสารการด าเนินงานครบถ้วนและ
ง่ายต่อการค้นหา 

 

  

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวนน้อย จัดท าแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน
ศึกษาต่อ 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อย จัดท าแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีโครงการตรวจสารยาฆ่าแมลงที่ตกข้างในเลือดและ
การปลูกผักปลอดสารพิษให้กับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 

ติดตามผลการด าเนินงานและสรุปผลการเปลี่ยนแปลง
ของสารยาฆ่าแมลงที่ตกข้างในเลือดหลังการจัดท า
โครงการและกิจกรรม 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีงานวิจัยในชั้นเรียนจ านวนมากเมื่อเทียบสัดส่วนกับ
จ านวนอาจารย์ (งานวิจัย 6 เรื่องต่อจ านวนอาจารย์ 31 
ท่าน) 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น  
2. น างานวิจัยในชั้นเรียนไปต่อยอดเป็นงานวิจัยต่อไป 
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องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะพยาบาลศาสตร์มีกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง 
โดยมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่ เรียนและ
อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มย่อยที่ให้ค าปรึกษาได้ดียิ่งขึ้น 

จัดท าระบบการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นขั้นตอนชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและมีการน าผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการทุกด้านมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพส าหรับนักศึกษาก่อนให้บริการ
วชิาการแก่ชุมชน 

มีแผนงานหรือก าหนดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส าหรับ
นักศึกษาก่อนให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาท่ีชัดเจนและปฏิบัติได้จริง 
โดยมีจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมี
อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา และมีการรายงานการ
ประชุมที่น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการ
นักศึกษา 

มีการประเมินและปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาทุกโครงการ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ส่งเสริมให้นักศึกษารับผิดชอบโครงการตามแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและน าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพมาใช้ในการด าเนินงานมากขึ้น 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 

 
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
 องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยที่ดี 
2. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ที่
หลากหลายด้าน 

1. ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและหลากหลาย  ท าการ
ปรับแผนและทบทวนกลไกอย่างต่อเนื่อง 
2. ท าการวางแผนพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบเน้น
ให้เห็นผลของการพัฒนา 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
 
 
2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและการ
ประเมินผล 

1. ก าหนดรายวิชาที่จะบูรณาการวิจัยที่สอดคล้องกับ
แผนการวิจัย มีการก าหนดเนื้อหาใน มคอ.3 อย่าง
ชัดเจนและสร้างระบบ 
2. ก าหนดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน  และสร้างรูปแบบการ
ประเมินผลการสนับสนุนที่ครบทุกประเด็น  ก าหนด
ระยะการประเมินที่ชัดเจนพร้อมรายงานผล 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ทีดีมี 
คณะกรรมการรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2. มีกรรมการรับผิดชอบในการรวบรวมความรู้จาก
งานวิจัยที่ชัดเจน 

1. สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กิจกรรมพ่ีน้อง   
หาช่องทางเผยแพร่ที่หลากหลาย 
2. ใช้ระบบ KM ในการรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้จากงานวิจัย 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัย 
 
2. ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ 

1. จัดท าสารของคณะฯ ท าเอกสารโดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  เช่น  ท าแผ่นพับหรือโปสเตอร์ 
เป็นต้น 
2. สร้างระบบและกลไกที่เป็นของคณะฯ พร้อมแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ  ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีงบสนับสนุนการวิจัยที่เพียงพอ เพ่ิมช่องทางในการหาทุนการวิจัยจากหน่วยงานระดับ

ท้องถิ่น  และทุนจากการสนับสนุนของหน่วยงาน
เครือข่าย 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
อาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย จัดท าโครงการ 1 กลุ่มวิชา  1  ทุนวิจัยจากภายนอก 
  

ตัวบ่งชี้ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีระบบและกลไกท่ีดีมีเวทีในการน าเสนอที่เหมาะสม แต่งตั้งอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในการ
เขียนบทความวิจัย  คณะฯ ต้องก าหนด 1 งานวิจัย  1  
บทความวิจัย 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
อาจารย์ที่มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร TCI และ
ระดับชาติน้อย 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์คณะอ่ืน ๆ ที่มี
ผลงานตีพิมพ์มากและพัฒนาทักษะการเขียนบทความ
พร้อมทั้งแสวงหาช่องทางในการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
ตัวบ่งชี้ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
งานวิจัยทางพยาบาลมีกลุ่มเป้าหมายในการใช้ประโยชน์
ที่ชัดเจน 

เพ่ิมช่องทางในการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงรุก  
โดยเฉพาะกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือชุมชน 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ความหลากหลายของการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์น้อย ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย  และพัฒนางานวิจัยตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายกลุ่ม 
 
 ตัวบ่งชี้ 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีคณาจารย์ทีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ
ในการท าผลงานวิชาการ 

จัดท านโยบาย  1  รายวิชา  1  ผลงานวิชาการ
โดยเฉพาะต ารา  และจัดโครงการเข้าค่ายท าผลงาน
วิชาการ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
การประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ จัดท าระบบและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ

ผลงานทางวิชาการอย่างมีมาตรฐาน 
 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการท่ีดีแผนที่ชัดเจน 
 
2. มีการก าหนดรายวิชาบูรณาการตรงกับการบริการ
วิชาการท่ีชัดเจนและหลากหลาย 

1. ท าการทบทวนและปรับปรุงแผนโดยก าหนด
ระยะเวลาหรือตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
2. ท าการวิเคราะห์แผนบริการวิชาการกับรายวิชาโดย
ก าหนดใน มคอ.3 พร้อมทั้งปรับแผนโดยผ่าน
กรรมการบริหารคณะฯ  
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย 
2. การประเมินผล 

1. น าผลการบริการที่อยู่ในแผนมาท าการวิจัย  เช่น  
เขียนบทน าปัญหาการวิจัยที่มาจากการบริการวิชาการ  
หรือบริการวิชาการพร้อมที่ท้ังท าวิจัยไปด้วยเป็นการ
บริการวิชาการท่ีอยู่ในแผนหรือท าการปรับแผนให้
สอดคล้องกับการวิจัย 
2. ก าหนดประเด็นการประเมินให้เห็นผลการพัฒนาและ
ประเมิน  2  ทาง  คือ  ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการส ารวจความต้องการของชุมชนที่ชัดเจน เพ่ิมความหลากหลายของชุมชนและก าหนดจุดเน้นใน
แต่ละด้านให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
และความต้องการหรือความเชี่ยวชาญของคณะฯ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนไม่ชัดเจน 
 
 
 
2. พัฒนาระบบและกลไก 

1. แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  เช่น  
อบต. โรงเรียน  หรือภาคเอกชน  โดยมีการท า MOU 
และระบุความร่วมมือและก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนใน
การร่วมมือกับการสร้างความเข้มแข็ง 
2. สร้างระบบและกลไกพร้อมทั้งจัดท า KM การบริการ
วิชาการ 

  

ตัวบ่งชี้ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
จ านวนโครงการน้อย จัดท าแผนและปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
 ตัวบ่งชี้ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
แผนและเป้าหมายไม่ชัดเจน จัดท าแผนและปรับปรุงแผนของคณะพร้อมทั้งก าหนด

เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  โดยน าโครงการ 20 
ต าบลผาสุกมาปรับให้เป็นแผนของคณะฯ และก าหนด
เป้าหมายพร้อมติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีกระบวนการพัฒนาแผนการด าเนินงานและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 
2. มีการด าเนินงานตามแผนทุกกิจกรรม/โครงการ 
3. มีการออกแบบและก าหนดการจัดการเรียนการสอน
อย่างชัดเจน ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมและโครงการ
ของนักศึกษาในด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีการตรียมการ และออกแบบโดยการก าหนดหัวข้อ
การบูรณาการในหัวข้อของรายวิชาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีการประเมินผลกิจกรรม/โครงการ
อย่างชัดเจน 

1. มีก าหนด และสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะไปใช้ใน
การเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และมี
แผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกปีการศึกษา 
2.มีการด าเนินงานตามแผนทุกกิจกรรม/โครงการ ในทุก
ทุกปีการศึกษา 
3. มีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างต่อเนื่องและรายงานผล
ต่อผู้บังคับบัญชา 
4. ด าเนินการในการเรียนการสอน มีก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน  

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. การบูรณาการกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนมี
เพียง 1 กิจกรรม / 1 รายวิชา 

1.น าผลการประเมิน และผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้
ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง น ามาใช้ เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม/
โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ 

2. ขาดผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ  

2. ด าเนินการจัดท าผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้
เป็นที่ยอมรับ 

 

 ตัวบ่งชี้ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยท าบันทึกความร่วมมือกับท้องถิ่น และ 
ส่วนใหญ่ในชุมชนจะมีวัฒนธรรมพื้นบ้าน  

มีความร่วมมือกับท้องถิ่น ในชุมชนมีวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
ท าให้ได้บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือบริการ
วิชาการ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ขาดผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ  

ด าเนินการจัดท าผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 

 ตัวบ่งชี้ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

นักศึกษาได้ร่วมกันท ากิจกรรมในหอพัก สอดแทรกกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปในหอพัก 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
อุปสรรคด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรมด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.มีองค์ความรู้ที่อยู่ในบุคลากร (Tacit Knowledge) 
ในองค์กรเป็นจ านวนมาก 

1.น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรมาเข้ากระบวนการ
จัดการความรู้ เพ่ือน าไปเผยแพร่และพัฒนาให้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี และน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนคณะให้มีการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่ในการบริหารงานโดยผ่าน
คณะกรรมการ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1.ระบบและกลไกการจัดการความรู้ยังไม่เป็นระบบและ
ขาดความชัดเจน 

1. จัดท าแผน KM ให้เป็นระบบและถูกต้องตาม
กระบวนการตลอดจนด าเนินการตามแผนให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. ระบบและกลไกการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงยังไม่มีประสิทธิภาพ 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างานได้จริง และระบุตัวชี้วัดในแผนบริหารความเสี่ยง
เพ่ือใช้ในการประเมินผล 

 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา และสถานะ
ทางการเงิน 

ถ่ายทอดผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 
และสถานะทางการเงิน เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากร
สามารถทราบถึงสถานะและความม่ันคงทางการเงิน
อย่างถูกต้องและทั่วถึง    

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณไม่ชัดเจน และ
ไม่มีการบูรณาการกับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
และระบุตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เป็น 
Critical Success Factor เพ่ือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สามารถน าไปสู่การ
ประเมินแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้ 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ควรท างานวิจัยด้านการประกันคุณภาพเพ่ือน าผลมา
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพต่อไป 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
บุคลากรขาดความรู้ด้านการประกันคุณภาพ - จัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร 

- จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพหรือวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพของคณะ 
- จัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพแยกออก
จากคู่มือการประกันคุณภาพ 

 
องค์ประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการด าเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการ
พัฒนานักศึกษา 

การบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอนรายวิชาการ
ให้เพ่ือชีวิตและการพยาบาลผู้สูงอายุ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
การด าเนินงานในด้านประชาธิปไตยและด้านยาเสพติด
ยังไม่ครอบคลุม 

การจัดโครงการด้านประชาธิปไตยและด้านยาเสพติด
ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีกิจกรรมการด าเนินงานในการพัฒนานักศึกษาในด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม จิตอาสา 

มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและบูรณาการกับการเรียน
การสอนวิชาการให้เพ่ือชีวิตและการพยาบาลผู้สูงอายุ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
จ านวนกิจกรรมด้านส่งเสริมประชาธิปไตยและด้านการ
สร้างภูมิคุ้มภัยจากยาเสพติดทุกชนิด มีจ านวนน้อย 

ด าเนินการจัดกิจกรรมหรืออบรม ด้านส่งเสริม
ประชาธิปไตยและด้านการสร้างภูมิคุ้มภัยจากยาเสพติด
ทุกชนิด เพ่ิมขึ้น 
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
หน่วยงานมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

น าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้ครบทุกพันธกิจ และมี
การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับหน่วยงานย่อย
ภายใน 

 
องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ควรบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เข้ากับรายวิชาที่สอน 

สอดแทรกเรื่องการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าไปใน
เนื้อหาวิชา 

 
 ตัวบ่งชี้ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
มีโครงการเป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีผลสรุปรายละเอียด
การจัดโครงการที่เป็นรูปเล่ม 

ควรมีการสรุปรายงานการจัดโครงการเป็นรูปเล่ม      
ทุกโครงการ 

  
ตัวบ่งชี้ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ไม่มีแบบประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ       
ทางศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละเรื่อง 

ท าแบบส ารวจความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.) 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

จัดท าแผน KM ให้เป็นระบบและถูกต้องตาม
กระบวนการตลอดจนด าเนินการตามแผนให้มี
ประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

ระบบและกลไกการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงยังไม่มีประสิทธิภาพ 

วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วน าไปใช้ประโยชน์ในการท างาน
ได้จริง และระบุตัวชี้วัดในแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้
ในการประเมินผล 

 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. พัฒนาวิธีการท างานด้านการประกันคุณภาพให้เป็น
ระบบโดยเฉพาะการจัดเก็บเอกสารผลการด าเนินงาน 

2. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. พัฒนากิจกรรมของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ และ
เพ่ิมเครือข่ายการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย 

 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

1. ขาดนโยบายการประกันคุณภาพ 1. จัดท านโยบายประกันคุณภาพการศึกษาและให้
ความส าคัญกับการประกันคุณภาพฯ 

2. ขาดการก าหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ 2. จัดท าตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
3. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. แต่งตั้งกรรมการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีการ

จัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
4. ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 4. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหรือจัดท าแนวปฏิบัติที่

ดีของหน่วยงาน 
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
หน่วยงานมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

น าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้ครบทุกพันธกิจ และมี
การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับหน่วยงานย่อย
ภายใน 

 

 ตัวบ่งชี้ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถาบันโดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
แบบประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ไม่ชัดเจน 

ออกแบบประเมินโดยเน้นอัตลักษณ์เป็นจุดเด่น 

  
 ตัวบ่งชี้ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติที่ดีและมีระบบการ
มีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรอย่างชัดเจน 

ทบทวนแผนและปรับปรุงแผนให้เหมาะสม เป็นปัจจุบัน
และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
การประเมินการเกิดผลประโยชน์และผลกระทบ ต้ังคณะกรรมการจัดท าแบบประเมินและการ

ประเมินผลที่บ่งชี้ถึงผลการพัฒนาตามจุดเน้นที่ชัดเจน
และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนที่ชัดเจน ทั้งในรูปแบบของเอกสาร และ
ในรูปแบบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีการ
ด าเนินการควบคุมการท า มคอ. อย่างครบถ้วน 

งานวิจัยในชั้นเรียนที่ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ได้ดูแลควรมีการจัดเก็บรูปเล่มไว้ในหน่วยงาน
ของตนเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สะดวกต่อ
การเรียกข้อมูลมาตรวจสอบ 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

จัดท าแผน KM ให้เป็นระบบและถูกต้องตาม
กระบวนการตลอดจนด าเนินการตามแผนให้มี
ประสิทธิภาพ 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

ระบบและกลไกการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงยังไม่มีประสิทธิภาพ 

วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วน าไปใช้ประโยชน์ในการท างาน
ได้จริง และระบุตัวชี้วัดในแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้
ในการประเมินผล 

 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่ดี มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีการน าผลการประกัน
คุณภาพมาปรับปรุงการท างาน 
2. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกัน
คุณภาพที่ดี 

1. ทบทวนและปรับปรุงระบบและกลไกให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน ให้ความรู้เรื่องประกัน
คุณภาพแก่บุคลากรในหน่วยงานให้ทั่วถึง 
2. พัฒนากิจกรรมของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและ
เพ่ิมเครือข่ายประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. ขาดการก าหนดนโยบายประกันคุณภาพที่ชัดเจน 
2. การก าหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ 
3. ขาดการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 

1. จัดท านโยบายประกันคุณภาพและเน้นความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
2. จัดท าตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรและจัดท าแนวปฏิบัติที่
ดีของหน่วยงาน 
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
และด าเนินงานตามระบบและกลไกดังกล่าว 
ได้ดี 

1. จัดการความรู้ภายในส านักในการน าไปเผยแพร่และ
พัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
2 .  น า อ งค์ ค ว าม รู้ ที่ มี อ ยู่ ใ น ตั วบุ ค ล าก รมา เ ข้ า
กระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือน าไปเผยแพร่และ
พัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และน าไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการ (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
แผนระบบสารสนเทศยังขาดความชัดเจน จดัท าแผนระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยและมีการระบุตัว
บ่งชี้ ค่าเป้าหมายให้ชัดเจน 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการบริหารความ
เสี่ยง และด าเนินงานตามระบบและกลไกดังกล่าวได้ดี 

เน้นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงและผลกระทบสูงใน
การน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
ส านักงานอธิการบดี 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
หน่วยงานมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

น าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้ครบทุกพันธกิจ และมี
การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับหน่วยงานย่อย
ภายใน 

 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการจัดท าสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานของแผนพัฒนา
บุคลากรไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่ามีจ านวนน้อย 
 
2. การแปลความหมายผลจากตัวบ่งชี้ยังไม่เที่ยงตรง 
3. น าผลการปฏิบัติงานกลับมาใส่ในแผนกลยุทธศาสตร์
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
4. การเขียนแผนควรระบุว่าใช้การด าเนินงานในรูปของ
ปีการศึกษา/ปีปฏิทิน/หรือปีงบประมาณ 

1. สร้างช่องทางในการสื่อสารข้อมูลเรื่องกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าได้เข้า
ร่วม 
2. ท าความเข้าใจและแปลผลด้วยความถูกต้อง 
3. บันทึกผลการปฏิบัติงานในแผนกลยุทธ์ กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
4. ระบุการใช้งบประมาณตามแนวทางทีส่ถาบัน
ก าหนด 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. แบบประเมินโครงการไม่ได้วัดนักศึกษาในเรื่องการ
ประกันคุณภาพที่ชัดเจน 
2. แบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินส่วนใหญ่ขาดการ
วัดองค์ความรู้และเนื้อหาของโครงการ 

1. ก าหนดการด าเนินงานตามแนวทางการประกัน
คุณภาพในโครงการ 
2.สร้างแบบสอบถามที่มีการวัดเนื้อหาองค์ความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. ระบบและกลไกการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 
2. โครงสร้างการบริหารส านักยังไม่สอดคล้องกับ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1. วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างานได้จริง และระบุตัวชี้วัดในแผนบริหารความเสี่ยง
เพ่ือใช้ในการประเมินผล 
2. ปรับโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 

 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไก มีนโยบายการประกันคุณภาพที่ดี 
และมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนที่ดี
ครอบคลุม 
2. มีการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ 

1. ต้องมีการทบทวนระบบและกลไกพร้อมทั้งให้ความรู้
เรื่องการประกันคุณภาพแก่บุคลากรในส านักฯ อย่าง
ทั่วถึง 
2. มีการจัดท ากิจกรรมร่วมกับเครือข่ายให้หลากหลาย
และสม่ าเสมอ พร้อมทั้งเพ่ิมเครือข่ายการประกัน
คุณภาพกับหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. การก าหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ 
2. น าผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการท างาน 
 
3. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
4. ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 

1. เพ่ิมตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสถาบันหรือหน่วยงาน 
2. ท าแผนการปรับปรุงและก าหนดผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
3. แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพและให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ประกันคุณภาพด้านต่างๆ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรและจัดท าแนวปฏิบัติที่
ดีของหน่วยงาน 

 

องค์ประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีแผนและกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

ด าเนินโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี อย่างต่อเนื่อง 
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ควรจัดท าเป็น
รูปเล่มที่สมบูรณ์ ซึ่งควรประกอบไปด้วยความเชื่อมโยง
กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2 และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษาฉบับที่  10 
ตลอดจนมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปสู่
ทุกหน่วยงานภายใน และมีกระบวนการแปลง 
แผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจ 

ศึกษาแบบฟอร์มรูปเล่มแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

  
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการวางโครงการการบริหารที่ดี  ซึ่งสามารถ
ตอบสนองแผนกลยุทธ์ได้อย่างครบถ้วนและเป็นเอกเทศ
ในแต่ละส่วนงาน 
2. มีการก าหนดหน้าที่ที่รับผิดชอบของบุคลากรตาม
โครงสร้างการบริหารงาน  เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
และด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละส่วน
งาน 
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนการ
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มท่ีและจริงใจ 
4. บุคลากรในสถาบันมีความรู้ความสามารถ มีความ
ทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 

1. พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถเ พ่ือ
ตอบสนองต่อระบบและการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
2. ควรมีการจัดอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรที่
รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานเพ่ือให้เกิดทักษะและความ
ช านาญในการด าเนินงานที่ตนรับผิดชอบ 
3. มีการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้  เพ่ือช่วยให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป  เพ่ือ
น าความรู้ มาพัฒนางานประจ าที่ รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. ขาดระบบการจั ด เก็บข้ อมูลและการจั ดการ
ฐานข้อมูลในการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา  ท า
ให้เกิดความล่าช้าและซ้ าซ้อนในระบบเอกสารที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
2. สถานที่ในการด าเนินงานไม่เอ้ืออ านวยในการติดต่อ
ประสานงานกับอาจารย์  และพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูล
ที่คับแคบ 
3. บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อภารกิจที่
รับผิดชอบ 

1. เนื่องจากข้อมูลงานวิจัยและพัฒนามีจ านวนมาก  
ท าให้การบริหารจัดการข้อมูลมีความยากล าบากและ
ซ้ าซ้อน  ควรมีการพัฒนาระบบที่น าเอาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลมาประยุกต์ใช้ 
2. ควรมีการจัดสรรพื้นที่ในการบริการที่มีระบบและมี
การขยายพ้ืนที่เพ่ือรองรับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ิมบุคลากรสายสนับสนุนให้เพียงพอต่อภารกิจที่
รับผิดชอบ 

  
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยที่มีความรู้  ความสามารถผลิตงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างเต็มที่และประสิทธิภาพ  เพ่ือช่วยพัฒนาท้องถิ่น  สังคมและนักศึกษา 

2. พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย  นักวิจัยและผลงานที่มีประโยชน์เพ่ือช่วยในการสืบค้น 
ค้นคว้า อ้างอิง และให้ความรู้กับผู้สนใจ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบให้การสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพและมีเวทีในการน าเสนอผลงาน
อย่างเหมาะสม 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนางานวิจัยหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นให้ยั่งยืนและตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์  และสื่อสารอย่างทั่งถึง
เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการพัฒนางานที่มีคุณภาพ 
 
 
 
2. ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ และให้ผู้น าท้องถิ่นหรือ
บุคคลในท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  หรือมีการ
สร้างเครือข่ายเพ่ือช่วยให้เกิดความเข็มแข็ง 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ขาดการรวบรวม จัดเก็บหลักฐานในด้านต่างๆ เพ่ือ
น ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินอย่างต่อเนื่อง 

ควรมีการรวบรวมหลักฐาน  จัดเก็บและประมวลผล
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาในการพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (สกอ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการสนับสนุนเงินทุนส าหรับงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 

ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการท าวิจัยที่มีคุณค่า
และประโยชน์สาสมารถน ามาใช้ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. อาจารย์และนักวิจัยมีภาระงานสอนที่มาก  ท าให้ไม่มี
เวลาในการพัฒนางานวิจัย 
2. ทักษะการขอทุนภายนอกของอาจารย์และนักวิจัย
ภายในมหาวิทยาลัย 

1. จัดให้มีการประเมินงานวิจัยเพื่อเป็นหนึ่งในภาระ
งานของอาจารย์และนักวิจัย 
2. จัดให้มีการประชุมสัมมนา  และให้ความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญในการเขียนขอรับทุนอุดหนุนการท าวิจัย 

 
ตัวบ่งชี้ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีเวทีในการน าเสนองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความตระหนัก
ในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
อาจารย์และนักวิจัยให้ความสนใจในการท างานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์น้อย 

มีการสนับสนุนให้มีการแข่งขันทั้งการให้ค่าตอบแทน  
การให้รางวัลส าหรับผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
และการยกย่องให้เกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและเปน็ที่ยอมรับ 

 
ตัวบ่งชี้ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.) 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ขาดการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการท าวิจัยงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

มีการก าหนดให้มีการส่งแบบหลักฐานการน าไปใช้
ประโยชน์ควบคู่กับการส่งรูปเล่มโครงการ 

 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกท่ีชัดเจน 
2. มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนกับงาน
บริการวิชาการ 

1. รักษาระบบและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
2. รักษามาตรฐานการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอนกับงานบริการวิชาการ 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. เนื่องจากรายละเอียดงานมีค่อนข้างมาก ดังนั้นควรมี
เจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนอย่างเพียงพอ    
2. เอกสารในการด าเนินงานมีจ านวนมาก ท าให้ต้องใช้
เนื้อท่ีในการเก็บรักษาและจัดระบบ จึงควรมีเนื้อที่อย่าง
เพียงพอในการเก็บ   

1. ควรเพิ่มเจ้าหน้าทีฝ่่ายสนับสนุนให้เพียงพอ 
 
2. เพ่ิมสถานที่หรือขยายให้มีความคล่องตัวมากขึ้น 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีกระบวนการในการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 
2. มีการประกาศอย่างชัดเจนในเรื่องการประกาศทุน 
บริการวิชาการในด้านต่าง ๆ  

รักษามาตรฐานและพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
สถาบันวิจัยควรบังคับใช้ข้อตกลงตามสัญญาอย่าง
เด็ดขาด 

ท าบันทึกเพ่ือชี้แจง และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 

  
ตัวบ่งชี้ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ในสัญญามีการระบุให้ส่ง  มคอ.3 โดยมีการประกาศ
อย่างชัดเจนในการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนเช่น โครงการหิ้งสู่ห้างซึ่งเป็นโครงการจาก
งานวิจัยพัฒนาสู่การบริการวิชาการ  

 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. ผู้รับทุนไม่ส่งเล่มโครงการตามเวลาที่ก าหนด 
2. งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นเชิงทฤษฎีท าให้โครงการวิจัยที่
สามารถประยุกต์ใช้จริงมีจ านวนน้อย  

1. น าเข้ากรรมการเพ่ือประชุมหาแนวทางแก้ไข 
2. มีการส่งเสริมการวิจัยเชิงประยุกต์มากข้ึนเพ่ือน าไป
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
ตัวบ่งชี้ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. งานบริการวิชาการเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ 
2. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน จึงมีการจัดสรรงบประมาณให้
มหาวิทยาลัยจัดโครงการเพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 (สมศ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. การน านักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
โครงการบริการวิชาการ ท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ในการเรียนมากข้ึน  และมีจิตอาสา ในการเข้าช่วย
พัฒนาชุมชน รวมถึงสามารถน าความรู้ที่ได้มาปฏิบัติ
จริง 
2. จากการทีม่หาวิทยาลัยได้ลงท างานในท้องถิ่นต่างๆ 
ในจังหวัดนครปฐมได้ก่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 
3. ในสัญญามีการระบุเรื่องการน าการเรียนการสอน
บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
นักศึกษาควรมีบทบาทในการด าเนินการบริการทุก
ขั้นตอน 

ให้ลงไปในรายวิชา เช่น รายวิชาการสัมมนา โดยให้
นักศึกษาเลือกชุมชนและหาประเด็นในการสัมมนา 

 
ตัวบ่งชี้ 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ท ากิจกรรมและโครงการร่วมกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  และสม่ าเสมอ ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่คนในชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ 

สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
การด าเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

จัดท าแผน KM ให้เป็นระบบและถูกต้องตาม
กระบวนการตลอดจนด าเนินการตามแผนให้มี
ประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

ระบบและกลไกการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 

วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างานได้จริง และระบุตัวชี้วัดในแผนบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือใช้ในการประเมินผล 

 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มี
เครือข่ายที่ดีและมีระบบสารสนเทศ 

ให้ความรู้ความช านาญในเรื่องการประกันคุณภาพแก่
บุคคลอย่างทั่วถึง และพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้มีกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. ควรพัฒนาระบบและกลไก นโยบายและตัวบ่งชี้
ตามอัตลักษณ์ 
2. ควรมีการน าผลมาปรับปรุงการท างาน 
3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ควรมีการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน 

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มีความ
ชัดเจนเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีนโยบายให้ความส าคัญ
กับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. แต่งตั้งกรรมการและจัดท าแผนการพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
3. แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นคณะกรรมการประกัน
คุณภาพและท ากิจกรรมร่วมกัน 
4. แต่งตั้งกรรมการคัดสรรและจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมิน 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ที่  ๑๔๐๓/๒๕๕๖ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
                         ระดับมหาวทิยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

...................................................... 
 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จะด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ในวันที่ ๑๐ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕  ดั้งนั้นเพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ดังต่อไปนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์    เอกะวิภาต ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์  เหรียญวรากร กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  ณ พัทลุง  กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  มีศิลปวิกกัย กรรมการ 
๖. อาจารย์ ดร.ดวงใจ   ชนะสิทธ์ิ  กรรมการ 
๗. อาจารย์วลัยลักษณ์   อมรสิริพงศ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์ธารา    จันทร์อน ุ กรรมการ 
๙. อาจารย์ผ่องใส    สินธุสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. อาจารย์วาสนา   เนียมแสวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ศึกษารายงานการประเมินตนเอง และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยฯ ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ การปรับปรุง และการ
พัฒนาคุณภาพ  รวมทั้งรายงานผลการประเมินด้วยวาจา และจัดท ารายงานผลการประเมินเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
  

   สั่ง      ณ      วันท่ี         ๑๕         สิงหาคม      พ.ศ.      ๒๕๕๖ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มหมาย  เปยีถนอม) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัตริาชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ที่  ๑๓๒๓/๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

         ส านัก และสถาบันฯ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
...................................................... 

 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จะด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส านัก และ
สถาบันฯ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  นั้น  เพื่อให้การด าเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และ
มีประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ และส านัก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ วันที่ ๗ – ๙ สิงหำคม ๒๕๕๖ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห ์ เอกะวิภาต ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  ณ พัทลุง  กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานินี  แจ่มจันทร์ กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์  สีทองสุก  กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช  กรรมการ 
๘. อาจารย์พิมพ์นารา   พิบูลจิรกานต์ กรรมการ 
๙. อาจารย์เพ็ญทิพย์   รักด้วง  กรรมการ 
๑๐. อาจารย์พฤกษ ์  โปร่งส าโรง กรรมการ 
๑๑. อาจารย์วนิดา   ชัยชนะ  กรรมการ 
๑๒. อาจารย์นุชรี   บุญศรีงาม กรรมการ 
๑๓. อาจารย์อนัญญา   ทองสิมา  กรรมการ 
๑๔. อาจารย์นิพา   ผลสงเคราะห์ กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน  กรรมการ 
๑๖. อาจารย์พนม   จองเฉลิมชัย กรรมการ 
๑๗. อาจารย์รุจิราวดี   ธรรมแสง  กรรมการ 
๑๘. อาจารย์วรากรณ์   พูลสวัสดิ์  กรรมการ 
๑๙. นางศิริพร    โรจน์พิทักษ์กุล กรรมการ 
๒๐. นายธนกร   โพธิยาลัย  กรรมการ 
๒๑. นางสาวนิรมล      โชคธนานนท ์ กรรมการ 
๒๒. นางสาวสุวรรณา      บ่อยกระโทก กรรมการ 
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- ๒ - 
 

๒๓. นางสาวกฤตนัน   สายสวาท  กรรมการ 
๒๔. นางสาวนาฎถยา    แดงเย็น  กรรมการ 
๒๕. อาจารย์วาสนา   เนียมแสวง กรรมการและเลขานุการ 
 

 คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับส ำนัก วันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหำคม ๒๕๕๖ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉว ี ประเสริฐสุข กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม คาวีรัตน ์ กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา   มีศิลปวิกกัย กรรมการ 
๖. อาจารย์ธารา   จันทร์อน ุ กรรมการ 
๗. อาจารย์พฤกษ ์  โปร่งส าโรง กรรมการ 
๘. อาจารย์วาสนา   เนียมแสวง กรรมการ 
๙. อาจารย์อภินันท ์  จุ่นกรณ์  กรรมการ 
๑๐. อาจารย์วรากรณ์   พูลสวัสดิ์  กรรมการ 
๑๑. นางสาวดวงใจ   อุ่มอารมย์ กรรมการ 
๑๒.  นางสาววรางค์ศิริ   วโรดมรุจิรานนท์ กรรมการ 
๑๓. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน์   กรรมการ 
๑๔. นายพงษ์ดนัย   จิตตวิสุทธิกล กรรมการ 
๑๕. นางเบญจมาศ   สะสมทรัพย์ กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ผ่องใส   สินธุสกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 
 โดยให้บุคคลดังกลา่วท าหน้าท่ี  ดงันี้ 

๑. ประเมินและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของส่วนราชการต่าง ๆ ทุกระดับในมหาวิทยาลยัฯ 
๒. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่ส่วนราชการที่ได้รับการประเมินและตรวจสอบ  

และรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ 
๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามทีม่หาวิทยาลยัฯ มอบหมาย 

  
   สั่ง      ณ      วันท่ี       ๒         สิงหาคม     พ.ศ.      ๒๕๕๖ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มหมาย  เปยีถนอม) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัตริาชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ที่ ๑๓๘๔/๒๕๕๖ 

  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  
   ส านกั และสถาบันฯ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

...................................................... 
  อนุสนธิค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๑๓๒๓/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส านัก และสถาบันฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระหว่างวันท่ี ๗ – ๙, 
๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้การด าเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ
ตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  จึงให้ อาจารย์ ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  เป็นกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับส านัก แทน อาจารย์อภินันท์  จุ่นกรณ์ 
 
   สั่ง      ณ      วันท่ี       ๑๓         สิงหาคม     พ.ศ.      ๒๕๕๖ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มหมาย  เปยีถนอม) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัตริาชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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