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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 
 
 

รายงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม  2559 



คํานํา 
 

 จุดมุงหมายของการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้  เพ่ือสรุปผล
การประเมินตามสภาพความเปนจริงในชวงปการศึกษา  2558 ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 
2559  ท่ีพบจาก  (1) การวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหาร 
คณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของ (3) การศึกษารองรอยหลักฐาน เอกสารตางๆ และ (4) 
การเยี่ยมชมคณะวิชา สํานัก และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย   
 ในการประเมินครั้งนี้คณะผูประเมินซ่ึงประกอบดวยบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาภายนอก และ
คณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสวนหนึ่ง รวมกันประเมินคุณภาพภายใน  ระหวางวันท่ี 5 – 6 
ตุลาคม 2559  โดยพิจารณาขอมูลจาก 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  
องคประกอบท่ี 2  การวิจัย   องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ  องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 คณะกรรมการประเมินฯ  หวังวามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะไดนําผลการประเมินนี้ไปใชใน
การสรางความตระหนักรูและปลูกฝงวัฒนธรรมคุณภาพเพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาท่ีของ
สถาบันอุดมศึกษา สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 รวมท้ังวิสัยทัศน และเปาประสงคของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ) 
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

6 ตุลาคม 2559 
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หนังสือรับรองและการตัดสินผลการประเมิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
คณะผูประเมินขอรับรองวา 

1. ไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    ในระหวางวันท่ี 
5 - 6 ตุลาคม 2559  โดยคนหาขอมูลประกอบการตัดสินผลการประเมิน จากหลักฐานอางอิงตางๆ และการ
วิเคราะหรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย  รวมกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผูบริหาร อาจารย ตัวแทนนักศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของ 

2. เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ทุกประการ 
 
  
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ) 
ประธานคณะกรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.อวยพร  อภิรักษอรามวง) 
กรรมการ 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติคม  คาวีรัตน) 
กรรมการ 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส  ถกลภักดี) 
กรรมการ 

 
 
 

(อาจารยสมโชค  ฤทธิ์จํารูญ) 
กรรมการ 

 
 
 

(อาจารย ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์) 
กรรมการ 

 
 
 

(อาจารยผองใส  สินธุสกุล) 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 
 
 
 
 



บทสรุปผูบริหาร 

  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2479 โดยใชชื่อ “โรงเรียนสตรีฝกหัดครู
นครปฐม” ตั้งอยู  ณ เลขท่ี 86 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนผลิตครูเปนสําคัญ ไดพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ในดานการจัดการเรียนการสอนมาอยาง
ตอเนื่อง ป พ.ศ. 2513  ไดยกฐานะเปนวิทยาลัยครูนครปฐม ป พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ป พ.ศ. 2547 เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ปจจุบัน  ตั้งอยู ณ เลขท่ี 85 ถนนมาลัยแมน ตําบล
นครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดแบงสวนราชการเปนคณะ สํานัก สถาบัน ประกอบดวย 5 คณะ 
คือ คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร สํานัก 5 สํานัก คือ สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสํานัก
คอมพิวเตอร และ 2 สถาบัน คือสถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันภาษา 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีแนวทางการบริหารจัดการตามปรัชญา วิสัยทัศน อัตลักษณ และ
เอกลักษณ ดังนี้ 
 

 ปรัชญา : การศึกษาสรางคน คิดคนภูมิปญญา พัฒนาทองถ่ิน 
 

 วิสัยทัศน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุงม่ันท่ีจะเปนองคกรแหงการ เรียนรู ผลิตบัณฑิตท่ีมี
ศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน เปนศูนยกลางการเรียนรูอารยธรรมทวารวดี และเปนคํา ตอบของ 
ทองถ่ินในการสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

 อัตลักษณ  :  จิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน 
 

 เอกลักษณ  :  บูรณาการความรูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือวันท่ี 5 - 6 ตุลาคม 
2559  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2558 และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการตรวจ
เยี่ยมหนวยงานตางๆ รวมถึงการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ และพิจารณาผลการดําเนินงานโดยยึดเกณฑตาม
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน  5 องคประกอบ 
13 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต   จํานวน 5 ตัวบงชี้ 
 องคประกอบท่ี 2  การวิจัย   จํานวน 3 ตัวบงชี้ 
 องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ  จํานวน 1 ตัวบงชี้ 
 องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จํานวน 1 ตัวบงชี้ 
 องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ  จํานวน 3 ตัวบงชี้ 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ประจําปการศึกษา 2558 หนา 2 



 โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ 4.26  ซ่ึงอยูในระดับ ดี  และมีผลการประเมิน
จําแนกตามองคประกอบ  ดังนี้ 
 องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต      ผลการประเมิน 3.55 ระดับ  ดี 
 องคประกอบท่ี 2  การวิจัย       ผลการประเมิน 4.54 ระดับ  ดีมาก 
 องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ     ผลการประเมิน 5.00 ระดับ  ดีมาก  
 องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมิน   5.00 ระดับ  ดีมาก 
 องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ     ผลการประเมิน 4.67   ระดับ  ดีมาก 
  
 

 การวิเคราะหผลการประเมิน 
 ปจจัยนําเขา   ผลการประเมิน 3.19 ระดับ  พอใช 
 กระบวนการ   ผลการประเมิน 5.00 ระดับ  ดีมาก 
 ผลลัพธ    ผลการประเมิน 3.60 ระดับ  ดี 
 
ขอเสนอแนะภาพรวม 

1. การพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายของรัฐ  Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยควรสรางรูปแบบ

ในการพัฒนาสูมหาวิทยาลัย 4.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ควรมีการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งโรงพิมพมหาวิทยาลัย เพ่ือพิมพและเผยแพร

ผลงานทางวิชาการของอาจารย  

 
 
 
 
 
  

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ประจําปการศึกษา 2558 หนา 3 



การวางแผนและการประเมิน 
1. การเตรียมการวางแผนกอนการประเมิน 

หลังจากคณะกรรมการไดรับเชิญเปนผูตรวจประเมินคุณภาพภายในแลว คณะกรรมการได
ศึกษารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมาลวงหนา และเพ่ือสรางความเขาใจในรายละเอียดและ
จุดประสงคการตรวจประเมินคุณภาพ ประธานกรรมการจึงไดมีการประชุมกรรมการผูประเมินโดยไดชี้แจง
แนวทางการประเมินและทําความเขาใจถึงกระบวนการตรวจเยี่ยมและวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ สกอ. ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ของ สกอ. ทุกประการ  

2. การดําเนินการระหวางการประเมิน 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในแจงวัตถุประสงคและวิธีการประเมินตอผูบริหาร

มหาวิทยาลัยและคณาจารย คณะผูประเมินรับฟงการบรรยายสรุปกิจกรรมและผลการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย หลังจากนั้น คณะกรรมการไดศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารหลักฐาน ขอมูลตางๆ ในแตละ
องคประกอบ พรอมท้ังตรวจสอบเอกสารฉบับจริงท่ีผูรับผิดชอบตัวบงชี้ไดเตรียมไวแสดงตอผูตรวจประเมิน 
ตลอดจนสัมภาษณคณะผูบริหาร  ผูแทนอาจารย  นักศึกษา  ผูแทนผูใชบัณฑิต  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และ
ศิษยเกา นอกจากนั้น ผูตรวจประเมินยังไดเยี่ยมชมคณะ สํานัก และสถาบันตางๆ เพ่ือความสมบูรณ ถูกตองของ
ขอมูลท่ีไดรับ 

3. การดําเนินการหลังการประเมิน 
คณะกรรมการไดรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการตรวจประเมิน วิเคราะหสรุปผลการประเมิน 

และรายงานผลการประเมินดวยวาจาใหผูบริหาร คณาจารยของมหาวิทยาลัยไดรับทราบ เพ่ือใหมหาวิทยาลัย 
คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในมหาวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนใหขอเสนอแนะใน
การพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง แนวทางแกไขในจุดท่ีควรปรับปรุง และจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินฉบับ
สมบูรณ กอนสงรายงานการประเมินให สกอ. ตอไป 
 
วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเช่ือถือของขอมูล  

 คณะกรรมการไดตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และเอกสารจริง
ตามท่ีผูรับผิดชอบตัวบงชี้เตรียมไวใหตรวจสอบ และเยี่ยมชมสภาพจริงของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสัมภาษณ
เชิงลึกผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย นักศึกษา ศิษยเกา ตลอดจนถึงผูมีสวนไดสวนเสีย หลังจากไดตรวจหลักฐาน
และสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ  คณะกรรมการไดประชุมเพ่ือวิพากษ และสังเคราะหรายงานผลการประเมิน 
ตลอดจนเสนอจุดแข็ง จุดออน จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแตละองคประกอบ  และ
ขอเสนอแนะภาพรวมของมหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการประเมิน บรรลุ
เปาหมาย 
=บรรลุ 
=ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ท่ี  1.1 คาเฉลี่ย 3.01 198.74 
3.15  3.15 

63 
ตัวบงชี้ท่ี  1.2 รอยละ 20 130 

100 28.51  3.56 
456 

ตัวบงชี้ท่ี  1.3 รอยละ 20 56 
100 12.28  1.02 

456 

ตัวบงชี้ท่ี  1.4 5 ขอ 6 ขอ (1-6)  5.00 
ตัวบงชี้ท่ี  1.5 5 ขอ 6 ขอ (1-6)  5.00 
ตัวบงชี้ท่ี  2.1 5 ขอ 6 ขอ (1-6)  5.00 
ตัวบงชี้ท่ี  2.2 คาเฉลี่ย 4  วิทย 5.00 

 4.98 

พยาบาล 5.00 
มนุษยฯ 5.00 

วิทยาการ 5.00 
คร ุ 4.90 
รวม 24.90/5 

= 4.98 
ตัวบงชี้ท่ี  2.3 คาเฉลี่ย 3 วิทย 5.00 

 3.65 

พยาบาล 3.06 
มนุษยฯ 2.42 

วิทยาการ 4.39 
คร ุ 3.40 
รวม 18.27/5 

= 3.65 
ตัวบงชี้ท่ี  3.1 4 ขอ 6 ขอ  5.00 
ตัวบงชี้ท่ี  4.1 5 ขอ 6 ขอ (1-6)  5.00 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการประเมิน บรรลุ
เปาหมาย 
=บรรลุ 
=ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ท่ี  5.1 4 ขอ 7 ขอ (1-7)  5.00 
ตัวบงชี้ท่ี  5.2 คาเฉลี่ย 3.50 วิทย 4.16 

 4.01 

พยาบาล 3.77 
มนุษยฯ 3.73 

วิทยาการ 4.11 
คร ุ 4.30 
รวม 20.07/5 

=4.01 

ตัวบงชี้ท่ี  5.3 4 ขอ 6 ขอ (1-6)  5.00 
คะแนนเฉลี่ย 4.26 

 

 
ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับสถาบัน 

องคประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมน 

ตัวบงชี้ I P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 5 2.29 5.00 3.15 3.55 การดําเนินงานระดับดี 
2 3 4.98 5.00 3.65 4.54 การดําเนินงานระดับดีมาก 
3 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
5 3 - 5.00 4.01 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.19 5.00 3.60 4.26 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ดําเนนิงาน
ระดับพอใช 

การ
ดําเนนิงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนนิงาน
ระดับด ี

การ
ดําเนนิงาน
ระดับด ี
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
 

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 
1. นักศึกษาตางคณะกันสามารถเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ระหวางกันได 
2. มีกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสะทอนถึงเอกลักษณของจิตอาสา เชน 

โครงการบริจาคโลหิต  
3. มีงบประมาณสนับสนุนในการเสริมสรางทักษะทางภาษา โดยใหนักศึกษาไดมีโอกาสไปพัฒนา

ตนเองท่ีตางประเทศ (ป 58 มีจํานวน 60 คน) 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการทบทวนกระบวนการภายในเพ่ือลดระยะเวลาในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  
2. ควรเพ่ิมโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันของบัณฑิต 
3. ควรปรับกลยุทธในการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหมีโอกาสไป

ศึกษาในตางประเทศ เชน การปรับรูปแบบการใหทุนท่ีหลากหลาย เปนทุนเต็มจํานวนหรือสนับสนุนบางสวน 
หรือ เพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาในตางประเทศเพ่ือใหนักศึกษาไดมีประสบการณดานภาษามากข้ึน 

4. ควรมีการใหความรู กํากับติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีมีผลการ
ประเมินอยูในระดับนอย เพ่ือยกระดับศักยภาพโดยรวมของหลักสูตรใหดีข้ึน 

5. ควรมีโครงการท่ีใหความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกาเพ่ิมข้ึน 
6. การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการ ควรจะเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับ

โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ 
7. ควรมีการกระจายโอกาสใหนักศึกษากลุมอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุมผูนํานักศึกษา  ได มี

ประสบการณดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูการประกันคุณภาพ 
8. การประเมินความสําเร็จของวัตถุประสงคของกิจกรรม ควรประเมินความสําเร็จของโครงการ

หลากหลายมิติ ไมใชประเมินเพียงความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
9. ควรมีการจัดทําปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาในทุกระดับ เพ่ือหลีกเลี่ยงการซํ้าซอนของกิจกรรม 

การใชพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมท่ีมีจํากัด และปริมาณกิจกรรมท่ีหนวยงานตางๆ จัดใหแกนักศึกษา 
 

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีเขมแข็ง 

สามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนด และพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
2. คณาจารยมีศักยภาพสูงดานการวิจัย และไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจํานวนมาก 
3. มีหนวยวิจัยท่ีมีชื่อเสียง เชน หนวยวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามเพ่ือการสงออก เปนตน 
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําระบบการสืบคนผลงานวิจัยของคณาจารย หรือแสดงชื่อผลงานวิจัยของอาจารย เพ่ือ

เนนการประชาสัมพันธงานวิจัยและสามารถใชประโยชนในการบริหารจัดการดานการวิจัยได 
2. ควรสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติใหเพ่ิม

มากข้ึน (ป 58 มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติจํานวน 67 เรื่อง จากผลงานท้ังหมด 252 
เรื่อง คิดเปนรอยละ 26.59)  

3. เนื่องจากอาจารยมีศักยภาพดานการวิจัย สามารถไดรับทุนวิจัยจากภายนอกตอภายใน เปน
สัดสวน รอยละ 48 ตอ 52 หากมหาวิทยาลัยวางกลยุทธในการเพ่ิมทุนวิจัยจากภายนอกใหมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน จะ
ยิ่งทําใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง และเปนท่ียอมรับในวงกวางดานการวิจัยอยางตอเนื่อง  

4. ควรจัดระบบในการกํากับติดตามการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ โดยมีการกําหนดเปาหมายใน
การผลิตผลงานวิชาการตอคนตอป  ใหชัดเจน 

5. ควรมีหองจัดแสดงผลงานวิจัย และงานสรางสรรค 
 

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการแกสังคม 
จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีแผนบริการวิชาการโดยผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ

บริการวิชาการ และคณะกรรมการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย สอดคลองกับนโยบายเชิงรุกในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ มีโครงการและกิจกรรมท่ีใหชุมชนและองคกรเปาหมายเขามามีสวนรวม
ดําเนินการพัฒนาท่ีหลากหลาย เปนเครือขายความรวมมืออยางชัดเจน เกิดประสิทธิภาพสูง 

2. มหาวิทยาลัยมีงานบริการวิชาการท่ีตอบสนองตอวิสัยทัศนท่ีชัดเจน เชน กลุมทอผาบานหนองลิง 
จังหวัดสุพรรณบุรี บริษัท ขนมเปยะแมเอย แอนด พาย (2003)  

 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธใหอาจารยทุกคณะเขารวมโครงการหรือกิจกรรมตามแผนบริการวิชาการ

แกสังคมมากยิ่งข้ึน  
2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยใหการบริการวิชาการ ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องจนเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน เชน การจัดตั้งเปนกลุม ชมรม รานคาสหกรณ เปนตน 
3. มหาวิทยาลัยควรผลักดันใหมีการจดอนุสิทธิบัตร เชน การออกแบบลายผาทอพ้ืนบานของ

อาจารยท่ีออกไปพัฒนาลายผาใหแกกลุมแมบานหนองลิง และ เครื่องฉีกหมูแบบมือถือ เปนตน 
 
องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานและคณะกรรมการจากแตละคณะ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เปน

ผูรับผิดชอบงานดานศิลปะและวัฒนธรรม มีแหลงเรียนรูขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรมทวารวดี อีกท้ังมีการ
เผยแพรและเปนแหลงเรียนรูดานทวารวดีใหกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. มีการรวบรวมภูมิปญญาของปราชญชาวบาน เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและเผยแพรสูสาธารณะ 
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ขอเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมทวารวดีท่ีมีอยู จัดการให

เปนแหลงเรียนรูท่ีมีชีวิตมากข้ึน และจัดเปนรูปแบบของนิทรรศการหมุนเวียน  
2. ควรบริหารจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนหนึ่งเดียวกัน กับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา เพ่ือทําใหวิสัยทัศนดานการเปนศูนยกลางการเรียนรูอารยธรรม ทวารวดี มีความโดดเดน
มากข้ึน รวมถึงการไดรับการยอมรับในระดับชาติ 
 

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบในการกํากับติดตาม สงเสริม สนับสนุนงานประกันคุณภาพอยางเขมแข็งและ

ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ สงผลใหทุกหลักสูตรผานเกณฑการประเมินและมีผลประเมินคุณภาพท้ังระดับ
หลักสูตรและระดับคณะมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนอยางชัดเจน 

2. มหาวิทยาลัยมีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการวิเคราะหตนทุนตอหนวยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานหาแนวปฏิบัติท่ีดีจาก
กระบวนการการจัดการความรูอยางหลากหลาย  

4. การจัดการความรูของบุคลากรสายสนับสนุนมีคูมือปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรมและสามารถนําไป
ปฏิบัติเพ่ือขอรับการพิจารณาความกาวหนาในตําแหนงไดชัดเจนและใชในการตอสัญญาของบุคลากร 

5. มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติท่ีดีจากกระบวนการการจัดการความรูหลายดาน เชน ดานการปรับปรุง
กระบวนการยื่นผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. มีระบบการเบิกจายเงินท่ีเขมแข็งจนไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดานมิติการเบิกจาย ประเภท
ดีเดน จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 
ขอเสนอแนะ 
1. การจัดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรทําใหเปนระบบเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย โดย

เริ่มจากการระบุปจจัยเสี่ยงหรือคนหาปจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทําแผนการบริหารจัดความเสี่ยง  
ติดตามการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาท่ีกําหนดใหชัดเจนและเปนรูปแบบเดียวกัน 

2. นํากระบวนการของแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการความรูดานการพิจารณาความกาวหนาใน
ตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุนมาประยุกตใชกับบุคลากรสายวิชาการ 
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ภาคผนวก 
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สรุปผลการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ 
 

สัมภาษณ รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

จุดแข็ง 
1.  การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย 

 อธิการบดีเนนการทํางานเปนทีม มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือ
หารือกันเดือนละ 2 ครั้ง  มีรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยสํานักงานทุกคน ทํางานเปนทีมท่ี
เขมแข็ง ทําใหการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเปนไปอยางดี มีประสิทธิภาพ 

 

 2.  การวางตัวผูบริหารงานวิจัยเม่ือ ผอ.คนเกาพนวาระ 
2.1 มหาวิทยาลัยไดมีการวางตัวรอง ผอ.วิจัย ซ่ึงดูแลงานบริการวิชาการ และมีความรูดานการ

วิจัยไวแลว  เพ่ือใหงานวิจัยและงานบริการวิชาการท่ีโดดเดนของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
2.2 สถาบันวิจัย มีการจัดสรรเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานไดดี  ทุกคนมีความรับผิดชอบ มี

ความสามารถ และทํางานเปนระบบ ถาหากผูบริหารเปลี่ยนไป งานก็สามารถดําเนินการไดโดยไมติดขัดใดๆ  
2.3 การทํางานของสถาบันวิจัยเปนแบบกาวกระโดด สามารถหาเงินกองทุนไดถึง 3 กองทุน และ

มีการลงชุมชน การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกสถาบัน 
2.4 มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยรวมกับทองถ่ิน ท้ังในเรื่อง

ของเงินทุนวิจัย การใหความรู หาผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู พัฒนาโจทยวิจัยใหกับอาจารย และอาจารยให
ความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดใหอยางเขมแข็ง 

2.5 การยกระดับบทความวิจัยและบทความทางวิชาการใหเขาสูระดับนานาชาติมากยิ่งข้ึนทําให
อาจารยสนใจในการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการระดับนานาชาติมากยิ่งข้ึน 

2.6 มหาวิทยาลัยมีหนวยงานภายนอกสนใจเขารวมงานนําเสนอผลงานวิจัย และสรางความ
รวมมือรวมกัน โดยไดรับความรวมมือจาก ราชบัณฑิตยสถาน ไดรับทุนจาก สสส. เพ่ือสรางนักวิจัยเขาสู
ทองถ่ิน โดยในปหนาจะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สวนงานวิจัยทองถ่ินไดเริ่มตนท่ี อบต. หนอง
ปลาไหล โดยโจทยวิจัยตองเปนจุดเนนท่ีทองถ่ินตองการ โดยมีอาจารยและนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการทํา
วิจัย โดยมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ   
  

 3.   การรับนักศึกษาใหม 
  มหาวิทยาลัยมีการปรับพ้ืนฐานนักศึกษา ปฐมนิเทศเพ่ือปรับทัศนคติ และใหรูจักวิถีชีวิต                   
ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีรุนพ่ี และผูบริหารคอยดูแล ท้ังในสวนของความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ  
 

 4.  การจัดการศึกษาสูมหาวิทยาลัยรอบขาง 
  ดวยมหาวิทยาลัยมีสถานศึกษาท่ีอยูรอบขางท่ีแข็งแกรงกวา   จึงตองเนนเรื่องบางสวนท่ีเรา
สามารถสูได เชน การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ 
 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ประจําปการศึกษา 2558 หนา 11 



 
ขอเสนอแนะ 
1.  กระบวนการภายในมหาวิทยาลัย การขอผลงานวิชาการใหแกอาจารยใชระยะเวลานานเกินไป 

ทําใหอาจารยท่ีขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปน ผศ. รศ. มีจํานวนนอย ซ่ึงสงผลตอการประเมินผลการ
ประกันคุณภาพภายในของแตละคณะ ทานรองอธิการบดีไดดําเนินการแกไขโดยจัดประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรอง เพ่ือแกไขการจัดสงผลงานวิชาการของอาจารยใหเปนแบบคูขนานกัน และใหแจงผูขอผลงานทาง
วิชาการใหทราบความกาวหนาเปนระยะๆ ตอไป 

2.  ควรมีการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งโรงพิมพมหาวิทยาลัย เพ่ือพิมพและเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย  

 
ผูแทนสภามหาวิทยาลัย ผูแทนสภาวิชาการ ผูแทนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีสถานะทางการคลังท่ีม่ันคง มีระเบียบขอบังคับในการใชงบประมาณท่ีชัดเจน 
2. สภาวิชาการมีการปฏิบัติงาน การดูแลหลักสูตรเปนไปตามหลักเกณฑของ สกอ. ตลอดถึงมีการ

เอาใจใสในการกํากับติดตาม การพัฒนาหลักสูตร การดําเนินงานของหลักสูตร 
3. คณะกรรมการสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิหลากหลายอาชีพ ซ่ึง

สนับสนุน สงเสริม กิจการตางๆ โดยเฉพาะดานนักศึกษา เชน การจัดหาทุนการศึกษา และแหลงฝกงาน     
เปนตน 

4. มหาวิทยาลัยมีการกระตุนใหคณาจารยทําผลงานทางวิชาการ และทําวิจัย โดยมีการจัดสรรทุน
สนับสนนุดานการวิจัยทุกรูปแบบ 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหมากข้ึน 
2. ควรมีระบบในการกํากับติดตามคุณภาพของบัณฑิตใหชัดเจนตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันในตลาดแรงงาน ยกตัวอยาง คือ การมีตัวชี้วัดคุณภาพบัณฑิตบางหลักสูตรเทียบเคียงกับสถาบัน
อ่ืน เพ่ือใหเห็นคุณภาพอยางแทจริง เชน ประเภทแหลงงานท่ีบัณฑิตไดในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เปาหมาย
อาจารยอยูท่ีจํานวนบัณฑิตท่ีสอบเนติบัณฑิตได แตบัณฑิตอาจทํางานเปนนิติกร ทนายความ ในสัดสวนท่ี
แตกตางกัน 

3. ควรทบทวนกระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือลดระยะเวลาในการดําเนินการและควร
กําหนดเปาหมาย ระยะเวลาของกระบวนการตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดใหชัดเจนมากข้ึน 
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สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2558 

 ตัวบงช้ีคุณภาพ 
คณะ 

ครุ
ศาสตร 

พยาบาล
ศาสตร 

มนุษยศาสตรฯ 
วิทยาการ
จัดการ 

วิทยา 
ศาสตรฯ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.39 3.59 3.28 3.13 2.95 
1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

4.36 2.05 2.25 4.23 4.50 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 1.84 1.37 0.63 1.20 0.96 
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา 5.00 5.00 1.92 2.50 3.63 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

2.1ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 4.90 5.00 5.00 5.00 5.00 
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 3.40 3.06 2.42 4.39 5.00 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
และเอกลักษณของคณะ 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉล่ียรวมทุกองคประกอบ 4.30 3.77 3.73 4.11 4.16 
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ขอเสนอแนะในการพัฒนาระดับคณะ 
 

คณะครุศาสตร 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง 
มีเครือขายกับหนวยงานภายนอกในการสงเสรมิกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรใหกับนักศึกษา รวมไปถึงการ
เตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษาโดยเชิญหนวยงานภายนอกเขามาแนะนําเสนทางการศึกษาตอและ
อาชีพในตางประเทศ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะควรขยายเครือขายใหมีความหลากหลายทางอาชีพใหมากยิ่งข้ึน 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
1. เรงพัฒนาการกํากับมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามท่ี สกอ.กําหนด เพ่ือเผยแพรใน  

TQR ตอไป 
2. ใหทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรดานตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิอาจารยระดับปริญญาเอก 

 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 
จุดท่ีควรพัฒนา 

สดัสวนผลงานวิชาการเทียบกับทุนวิจัย มีจํานวนผลงานท่ียังถือวาอยูในระดับต่ํา (ผลงาน 22 เรื่อง : ทุนวิจัย 
20,685.71/คน) 

แนวทางการปรับปรุง 
1. ควรมีระบบกํากับ ติดตาม และมีมาตรการใหมีผลงานวิชาการท่ีสอดคลองกับเงินทุนวิจัยท่ีไดรับ 
2. จัดระบบการสงเสริม/สนับสนุนใหอาจารยทําผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน โดยอาจมีระบบพ่ีเลี้ยง

หรือผูชวยวิจัยเพ่ิมเติม 
 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการในการใหบริการแกสังคม โดยมีการสํารวจความตองการ การจัดทําแผน และดําเนินการตาม
แผน และมีการประเมินความสําเร็จ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง และสามารถนําไปใชประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลาแกครู บุคลากรทางการศึกษา และศิษยเกาเปนจํานวนมาก  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการใหอาจารยและนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการบริการวิชาการใหมากข้ึน 
2. ควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนและโครงการใหสะทอนอัตลักษณของคณะในการบริการวิชาการ 
3. ควรใหสาขาวิชามีสวนรวมทุกสาขาวิชาในการบริการวิชาการและบูรณาการทุกศาสตรของสาขาโดย

นําไปใชประโยชนไดจริง และกําหนดเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 
4. ควรมุงเนนการบริการวิชาการท่ีลงเฉพาะพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอการบริการวิชาการท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

มีการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมอยางชัดเจน และสงผลใหนักศึกษาเกิดความตระหนักถึงจิตวิญญาณความเปนครูไดเปนอยางดี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะควรขยายผลการจัดกิจกรรมโดยใหนักศึกษาและคณะอ่ืนๆเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 

คณะมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรอยางเปนระบบ และมี
การรายงานผลใหคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษาอยางชัดเจน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรสงเสริมสนับสนุนใหหลักสูตรจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เชน จัดใหมี

การนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีในระดับหลักสูตร 
2. ควรมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของหลักสูตร เชน หองเรียนมาตรฐาน 

หองปฏิบัติการ หองวิจัย เครื่องคอมพิวเตอรอาจารย 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. แผนกลยุทธตองมีพันธกิจ เปาประสงคท่ีสอดคลองกัน  และมีตัวชี้วัดท่ีติดตามประเมินผลได 
2. แผนปฏิบัติการประจําป ตองสอดคลองกับแผนกลยุทธ 

ขอแสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ปรับปรุงแผนกลยุทธใหแตละพันธกิจมีเปาประสงคท่ีสอดคลองกัน และมีตัวชี้วัดท่ีสามารถประเมินได 

เพ่ือใหสามารถประเมินผลตามพันธกิจได 
2. ปรับแผนปฏิบัติงานประจําปใหสอดคลองกับแผนกลยุทธดําเนินงาน 
3. วิเคราะหแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑการวิเคราะห เพ่ือใหไดแผนท่ีสามารถควบคุมติดตามให

ไดผลการดําเนินงานท่ีแทจริง 
4. ควรดําเนินการ การจัดการความรูตามกระบวนการจนไดแนวปฏิบัติท่ีด ี
 

ขอเสนอแนะในการตรวจเย่ียม 
1.  การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีไมไดสังกัดในคณะครุศาสตร 
 ประธานใหขอเสนอแนะโดยใหจัดตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีมาจากท้ังสองคณะโดย

ดูจากจํานวนหนวยกิต งบประมาณคณะควรจัดสรรใหหลักสูตรบริหารจัดการ 
2.  การจัดการความรู (KM) เพ่ือนําไปสูแนวปฏิบัติท่ีดี ประธานใหขอเสนอแนะใหกําหนดข้ันตอน

ดังนี้ 
 - สํารวจศักยภาพของคณะ โดยรวบรวมความรูท่ีมีและกําหนดเกณฑการวัดแตละองคความรูเพ่ือ

จัดลําดับความสําคัญ 
 - นําองคความรูท่ีอยูในลําดับสูงสุด เปนประเด็นการจัดการความรู 
 - เขาสูกระบวนการจัดการความรู 7 ข้ันตอน  
 ท้ังนี้ กระบวนการจัดการความรูใชระยะเวลาหลายป จึงไดแนวปฏิบัติท่ีดี 
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3.  การขอข้ึนทะเบียนหลักสูตร ในกรณีท่ีหลักสูตรไดรับการประเมินในระดับดี 2 ปตอเนื่อง สามารถ
ขอข้ึนทะเบียนหลักสูตรได โดย 

 - กรณีกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรไดข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจประเมินระดับหลักสูตรของ 
สกอ. แลว หลักสูตรสามารถขอข้ึนทะเบียนกับ สกอ.ได 

 - ในกรณีท่ีหลักสูตรผานการรับรองจากสภาวิชาชีพ สามารถรองขอใหสภาวิชาชีพทําเรื่องขอข้ึน
ทะเบียนหลักสูตรตอ สกอ. 

 ท้ังนี้ ประธานใหคําแนะนําวา คณะควรคัดสรรเฉพาะหลักสูตรท่ีมีความพรอมท่ีสุดนํารองเพ่ือขอ
ข้ึนทะเบียนหลักสูตรตอสกอ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ประจําปการศึกษา 2558 หนา 16 



คณะพยาบาลศาสตร 
 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 

มีระบบและกลไกในการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลขาวสารท่ีชัดเจน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะควรผลักดันกิจกรรมท่ีจัดบริการในเรื่องขอมูลขาวสารจากแหลงงานภายนอก เชน โรงพยาบาล   ให
นักศึกษาทราบมากยิ่งข้ึน จะเปนทางเลือกในการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรใหกับนักศึกษามากข้ึน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
1. เรงพัฒนาการกํากับมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามท่ี สกอ.กําหนด เพ่ือเผยแพรใน 

TQR ตอไป 
2. ใหทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรดานตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิอาจารยระดับปริญญาเอก 
3. คณะควรจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษาใหครอบคลุมทุกชั้นป 
4. มีการจัดกิจกรรมหรือติดตามการนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการเรียนหรือชีวิตประจําวัน

ของนักศึกษา 
 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 
จุดแข็ง 

อาจารยมีศักยภาพดานการวิจัย ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสูงกวาเกณฑ 2.37 เทา (118,474.74 บาท/คน) 
แนวทางเสริม 

จัดระบบการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยรุนใหมไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยโดยอาจมีระบบพ่ีเลี้ยงดานการ
วิจัย 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ผลงานวิจัยสวนมาก (14 เรื่องจาก 18 เรื่อง : รอยละ 77.78) ตีพิมพเผยแพรเปน Proceedings ใน

ระดับชาติ  
2. สัดสวนผลงานวิชาการเทียบกับทุนวิจัยมีจํานวนผลงานท่ียังถือวาอยูระดับต่ํา (ผลงาน 18 เรื่อง,ทุนวิจัย 

118,474.74 บาท/คน) 
แนวทางการปรับปรุง 

1. ควรมีระบบกํากับติดตาม และมีมาตรการใหมีผลงานวิชาการท่ีสอดคลองกับเงินทุนวิจัยท่ีไดรับ 
2. จัดระบบการสงเสริม/กระตุนใหอาจารยทําผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน  โดยอาจมีระบบพ่ีเลี้ยงหรือ

ผูชวยวิจัยเพ่ิมเติม 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

การประเมินความสําเร็จตัวบงชี้ของแผนและโครงการรวมท้ังการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือมีการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีการประชุมกรรมการบริหารคณะเพ่ือประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการตามท่ีตั้ง

ไวในแผนบริการวิชาการ  
2. ควรนําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้  นําเสนอตอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาและนํา

ขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนหรือมีการบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 
 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสอดคลองกับอัตลักษณ
ของวิชาชีพพยาบาล โดยมีนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะพยาบาลศาสตรควรขยายผลกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยการเผยแพร และดึง
เครือขายเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 

คณะมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรอยางเปนระบบ และมี
การรายงานผลใหคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษาอยางชัดเจน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. . ควรสงเสริมสนับสนุนใหหลกัสูตรจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เชน จัดใหมี

การนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีในระดับหลักสูตร 
2. ควรกํากับติดตามใหผลการประกันคุณภาพของหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาและอยูใน

ระดับคุณภาพท่ีดี 
จดุท่ีควรพัฒนา 

1. แผนกลยุทธตองมีพันธกิจ เปาประสงคท่ีสอดคลองกัน และมีตัวชี้วัดท่ีติดตามประเมินผลได 
2. แผนปฏิบัติการประจําป ตองสอดคลองกับแผนกลยุทธ 

ขอแสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ปรับปรุงแผนกลยุทธใหแตละพันธกิจมีเปาประสงคท่ีสอดคลองกัน และมีตัวชี้วัดท่ีสามารถประเมินได 

เพ่ือใหสามารถประเมินผลตามพันธกิจได 
2. ปรับแผนปฏิบัติงานประจําปใหสอดคลองกับแผนกลยุทธดําเนินงาน 
3. วิเคราะหแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑการวิเคราะห เพ่ือใหไดแผนท่ีสามารถควบคุมติดตามให

ไดผลการดําเนินงานท่ีแทจริง 
4. ควรดําเนนิการ การจัดการความรูตามกระบวนการจนไดแนวปฏิบัติท่ีด ี
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ขอเสนอแนะ 
  1. การพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตําแหนงวิชาการใหมีจํานวนมากข้ึน  โดย
อาศัยศักยภาพของอาจารยดานการวิจัยผลิตผลงานทางวิชาการใหเอ้ือตอการทําผลงานเพ่ือการเขาสูตําแหนง
วิชาการ  อีกท้ังควรจัดระบบชวยเหลือ ลดภาระงานธุรการอ่ืนๆ ใหอาจารยสามารถมีเวลาในการศึกษาตอหรือ
ผลิตผลงานวิชาการ 
 2. การจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  อาจจัดโดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน  เนื่องจากกระบวนการ PDCA สามารถประยุกตใชไดในชีวิตประจําวันได 
  3. การพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตําแหนงวิชาการใหมีจํานวนมากข้ึน  โดย
อาศัยศักยภาพของอาจารยดานการวิจัยผลิตผลงานทางวิชาการใหเอ้ือตอการทําผลงานเพ่ือการเขาสูตําแหนง
วิชาการ  อีกท้ังควรจัดระบบชวยเหลือ ลดภาระงานธุรการอ่ืนๆ ใหอาจารยสามารถมีเวลาในการศึกษาตอหรือ
ผลิตผลงานวิชาการ 
 4. การจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  อาจจัดโดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน  เนื่องจากกระบวนการ PDCA สามารถประยุกตใชไดในชีวิตประจําวันได 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 

มีเครือขายกับหนวยงานภายนอกในการสงเสริมกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรใหกับนักศึกษา รวมไปถึงการ
เตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษาโดยเชิญหนวยงานภายนอกเขามาแนะนําเสนทางการศึกษาตอและ
อาชีพในตางประเทศ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะควรขยายเครือขายใหมีความหลากหลายทางอาชีพใหมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
1. เรงพัฒนาการกํากับมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามท่ี สกอ.กําหนดเพ่ือเผยแพรใน  

TQR ตอไป 
2. ใหทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรดานตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิอาจารยระดับปริญญาเอก 

 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 
จุดแข็ง 

1. อาจารยมีศักยภาพดานการวิจัย ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสูงกวาเกณฑ 1.19 เทา  
(29,799.28 บาท/คน) 

2. มีผลงานวิจัยท่ีหนวยงานระดับชาติมอบหมายใหดําเนินการในป 2558 จํานวน 3 เรื่อง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรมีการกําหนดกรอบหรือทิศทางการวิจัยใหชัดเจน เพ่ือมุงตอบสนองวิสัยทัศนของคณะใหเปนรูปธรรมมาก
ยิ่งข้ึน     

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ผลงานวิจัยสวนใหญ (30 เรื่องจาก 41 เรื่อง คิดเปนรอยละ 73.17) ตีพิมพเผยแพรเปนProceedings ใน
ระดับชาติ  

2. สัดสวนผลงานวิชาการเทียบกับทุนวิจัย  มีจํานวนผลงานท่ียังถือวาอยูระดับต่ํา (ผลงาน 41 เรื่อง,ทุนวิจัย 
29,799.28 บาท/คน) 

แนวทางการปรับปรุง 

1. ควรมีระบบกํากับติดตาม และมีมาตรการใหมีผลงานวิชาการท่ีสอดคลองกับเงินทุนวิจัยท่ีไดรับ 
2. จัดระบบการสงเสริม/กระตุนใหอาจารยทําผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน โดยอาจมีระบบพ่ีเลี้ยงหรือ

ผูชวยวิจัยเพ่ิมเติม 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง 

มีกระบวนการในการใหบริการแกสังคม โดยมีการสํารวจความตองการ การจัดทําแผนและดําเนินการตามแผน 
และมีการประเมินความสําเร็จ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการใหอาจารยและนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการบริการวิชาการใหมากข้ึน 
2. ควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนและโครงการใหสะทอนอัตลักษณของคณะใน การบริการวิชาการ

และประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการใหชัดเจน 
3. ควรใหสาขาวิชามีสวนรวมในการบริการวิชาการทุกสาขาวิชาเพ่ือบูรณาการศาสตรของสาขาทุกสาขาให

เกิดประโยชนแกนักศึกษามากยิ่งข้ึน 
 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
มีเครือขายทางดานศิลปะและวัฒนธรรมเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ประสานงานและดึงเครือขายท่ีมีศักยภาพและเขมแข็งเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนากิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ โดยคณะผลักดันใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการคิดและ
ดําเนินงานมากยิ่งข้ึน 
 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 

คณะมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรอยางเปนระบบ และมี
การรายงานผลใหคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษาอยางชัดเจน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรสงเสริมสนับสนุนใหหลักสูตรจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เชน จัดใหมี

การนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีในระดับหลักสูตร 
2. ควรนําผลการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพในทุกหลักสูตร 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. แผนกลยุทธตองมีพันธกิจเปาประสงคท่ีสอดคลองกันและมีตัวชี้วัดท่ีติดตามประเมินผลได 
2. แผนปฏิบัติการประจําป ตองสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
3. ควรมีแผนบริหารบุคลากร 
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ขอแสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ปรับปรุงแผนกลยุทธใหแตละพันธกิจมีเปาประสงคท่ีสอดคลองกัน และมีตัวชี้วัดท่ีสามารถประเมินได   

เพ่ือใหสามารถประเมินผลตามพันธกิจได 
2. ปรับแผนปฏิบัติงานประจําปใหสอดคลองกับแผนกลยุทธดําเนินงาน 
3. วิเคราะหแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑการวิเคราะห เพ่ือใหไดแผนท่ีสามารถควบคุมติดตามให 

ไดผลการดําเนินงานท่ีแทจริง 
4. จัดทําแผนบริหารบุคลากร 
5. จัดทําการจัดการความรูดานการวิจัย 
6. ควรดําเนินการ การจัดการความรูตามกระบวนการจนไดแนวปฏิบัติท่ีด ี
 
 ขอเสนอแนะ 
 1. คณะควรเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนเปาหมายสําคัญอยางตอเนื่องนอกเหนือจากการ
พัฒนาอาจารยและบุคลากร 
 2. คณะควรสงเสริมการคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีในทุกสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตาม    
อัตลักษณและเอกลักษณของคณะ 
 3. คณะควรบูรณาการศาสตรทุกสาขาวิชาในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน     ใหเขามามีสวนรวมมากข้ึน 
 4. แผนบริการวิชาการควรครอบคลุมการบริการวิชาการของทุกสาขาวิชา และใชตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการ 
 5. ควรสงเสริมการหารายไดใหกับคณะ โดยจัดโครงการท่ีเก่ียวของกับสาขาทุกสาขา เชน โครงการ
อบรมหรือหลักสูตรระยะสั้นเปนตน 
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คณะวิทยาการจัดการ 
 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 

มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยดึงผูประกอบการและชุมชนในทองถ่ินใหเขามา     มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม เชน จัดกิจกรรมตลาดนัดออนไลน การประกวด Cover Dance สงผลใหนักศึกษามีความพรอมใน
การประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะควรเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมตางๆท่ีเขมแข็งใหกับคณะอ่ืนๆ      รวมไปถึงหนวยงาน
ภายนอกภาครัฐและเอกชน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. เรงพัฒนาการกํากับมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามท่ี สกอ.กําหนด เพ่ือเผยแพรใน 

TQR ตอไป 
2. ใหทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรดานตําแหนงทางวิชาการและอาจารยวุฒิระดับ   ปริญญาเอก 

 
องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 

จุดแข็ง 
อาจารยมีศักยภาพดานการวิจัยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสูงกวาเกณฑ 2.68 เทา (66,956  บาท/คน) โดยมี
สัดสวนทุนวิจัยจากภายในตอภายนอกเปนรอยละ 85 : 15 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จากศักยภาพของอาจารยสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกเพ่ิมข้ึนได  โดยกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน  
เชน  ทุนวิจัยภายในตอภายนอกเปน   80 : 20 หรือ 75 : 25   

จุดท่ีควรพัฒนา 

ผลงานวิจัยมีการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติเปนสวนใหญท้ังรูปแบบ Proceedings  และ Original article 
(27 เรื่องจาก 29 เรื่อง) 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรจัดระบบการสงเสริม สนับสนุน การทําผลงานวิจัยเพ่ือการเผยแพร   ในวารสารระดับนานาชาติท่ีอยูใน
ฐานขอมูลสากลตามหลักเกณฑท่ี กพอ. กําหนด  โดยอาจจัดระบบการชวยเหลือดานการตรวจภาษาอังกฤษ     
หรือการสนับสนุนคาตรวจสอบภาษาอังกฤษกอนการตีพิมพผลงาน      เปนตน 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง 

มีกระบวนการในการใหบริการแกสังคม โดยมีการสํารวจความตองการ การจัดทําแผน และดําเนินการตาม
แผน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรของคณะและมีการประเมินความสําเร็จ และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการใหอาจารยและนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการบริการวิชาการใหมากข้ึน 
2. ควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนและโครงการใหสะทอนอัตลักษณของคณะในการบริการวิชาการ

และประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการ  ใหชัดเจน 
3. ควรใหสาขาวิชามีสวนรวมในการบริการวิชาการทุกสาขาวิชาเพ่ือบูรณาการศาสตรของสาขาทุกสาขาให

เกิดประโยชนแกนักศึกษามากยิ่งข้ึน 
 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนระบบและชัดเจน     มีการขับเคลื่อนจนสงผลให
ประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรม และเผยแพรกิจกรรมสูสาธารณชน โดยมีเครือขายเขามามีสวนรวม และ
ใชบทเรียนจากการจัดกิจกรรม โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนท่ีรัก” สงผลใหเครือขายจาก
องคกรภายนอกเพ่ิมข้ึนในปการศึกษา 2558 อีก 2 องคกร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะควรสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการคิดโครงการ จัดกิจกรรมตางๆและ
ดําเนินการไดดวยจนเอง รวมกับคณะหรืออาจจะเปน     ในรูปแบบของการจัดโครงการประกวดดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 

คณะมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรอยางเปนระบบ และมี
การรายงานผลใหคณะกรรมการประจําคณะทราบทุกภาคการศึกษาอยางชัดเจน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรสงเสริมสนับสนุนใหหลักสูตรจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เชน จัดใหมี

การนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีในระดับหลักสูตร 
2. ควรกํากับติดตามใหผลการประกันคุณภาพของหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาและอยูใน

ระดับคุณภาพท่ีดี 
จดุท่ีควรพัฒนา 

1. แผนกลยุทธตองมีพันธกิจ เปาประสงคท่ีสอดคลองกันและมีตัวชี้วัดท่ีติดตามประเมินผลได 
2. แผนปฏิบัติการประจําป ตองสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
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ขอแสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ปรับปรุงแผนกลยุทธใหแตละพันธกิจมีเปาประสงคท่ีสอดคลองกันและมีตัวชี้วัดท่ีสามารถประเมินได 

เพ่ือใหสามารถประเมินผลตามพันธกิจได 
2. ปรับแผนปฏิบัติงานประจําปใหสอดคลองกับแผนกลยุทธดําเนินงาน 
3. วิเคราะหแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑการวิเคราะห เพ่ือใหไดแผนท่ีสามารถควบคุมติดตามให

ไดผลการดําเนินงานท่ีแทจริง 
4. ควรดําเนินการ การจัดการความรูตามกระบวนการจนไดแนวปฏิบัติท่ีด ี
 

ขอเสนอแนะ 
1. ตําแหนงทางวิชาการของคณะยังอยูในระดับตองปรับปรุงเรงดวน ดังนั้นคณะควรมีมาตรการใน

การผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย โดยไมตอง รอใหครบการตอสัญญา 
2. การประเมินคุณภาพหลักสูตรของคณะถึงแมภาพรวมจะไดคะแนนอยูในระดับดี แตยังมีบาง

หลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับปานกลาง คณะควรผลักดันใหหลักสูตรไดพัฒนาคุณภาพใหอยู
ในระดับดี 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 

คณะมีการสรางเครือขายทางวิชาการและการวิจัย มีเครือขายการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร 9 สถาบัน 
เครือขายวิจัยรวมกับกลุมมหาวิทยาลัยและราชมงคล เครือขายทางวิชาการดานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ 
และเครือขาย STEM กับ สสวท. รวมท้ังทูตวัฒนธรรม 9 สถาบัน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. เรงพัฒนาการกํากับมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามท่ี สกอ. กําหนด เพ่ือเผยแพรใน  

TQR ตอไป 
2. ใหทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรดานตําแหนงทางวิชาการและอาจารยวุฒิระดับปริญญาเอ 

 
องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 

จุดแข็ง 
1. อาจารยมีศักยภาพดานการวิจัย ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสูงกวาเกณฑเกือบ 3 เทา172,407บาท/คน) 

และเปนทุนจากภายในตอภายนอกสถาบันในสัดสวนรอยละ 53 : 47 
2. คณะมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 22 เรื่องจากผลงานท้ังหมด 142 

เรื่อง คิดเปนรอยละ 15.49 
3. คณะมีผลงานวิจัยท่ียื่นจดอนุสิทธิบัตร ซ่ึงแสดงถึงความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนเอง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. จากศักยภาพของอาจารย สามารถไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกเพ่ิมข้ึน โดยอาจกําหนด   เปน

เปาหมายการทํางาน เชน เพ่ิมสัดสวนทุนวิจัยจากภายนอกตอภายใน เปน 60 : 40  เปนตน 
2. จัดระบบสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับ   นานาชาติท่ี

มี Impact factor โดยเฉพาะในดานการตรวจแกไขภาษาอังกฤษ เพ่ือใหอาจารยสามารถ ผลิตผลงานวิจัย
ท่ีมีคุณภาพไดรวดเร็วมากข้ึน 

 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง 
1. มีกระบวนการในการใหบริการแกสังคม โดยมีการสํารวจความตองการ การจัดทําแผน และดําเนินการตาม

แผน และมีการประเมินความสําเร็จ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง และสามารถนําไปใชประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีการบูรณาการทุกสาขาวิชาจัดกิจกรรมบริการวิชาการรวมกันในการออกคายอาสาพัฒนาชุมชนเพ่ือ
สงเสริมคุณลักษณะ “จิตสาธารณะ” เปนการบูรณาการศาสตรของสาขาวิชาเขาดวยกันอยางชัดเจน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  1. ควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนและโครงการใหสะทอน อัตลักษณของคณะในการบริการวิชาการ 
  2. ควรนําโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาไปบรรจุไวในแผนบริการวิชาการของคณะทุกสาขาวิชา 
  3. ควรมีการใหอาจารยและนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการบริการวิชาการใหมากข้ึน 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 
การประเมินความสําเร็จของตัวบงชี้ของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมยังไมชัดเจนไมสอดคลองกับตัวบงชี้
ความสําเร็จท่ีตั้งไว 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะตองกํากับติดตาม ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีตั้งไว โดยพิจารณาถึงความสอดคลองท้ังระดับตัวบงชี้
ของโครงการและตัวบงชี้ของแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และควรสรุปผลการดําเนินงานในทุก
กิจกรรม เสนอใหคณะรับทราบอยางตอเนื่อง 
 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 

คณะมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรอยางเปนระบบ และมี
การรายงานผลใหคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษาอยางชัดเจน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรสงเสริมสนับสนุนใหหลักสูตรจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เชน จัดใหมี

การนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีในระดับหลักสูตร 
2. ควรกํากับติดตามใหผลการประกันคุณภาพของหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาและอยูใน

ระดับคุณภาพท่ีดี 
3. ควรนําผลการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพในทุกหลักสูตร 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. แผนกลยุทธตองมีพันธกิจ เปาประสงคท่ีสอดคลองกัน  และมีตัวชี้วัดท่ีติดตามประเมินผลได 
2. แผนปฏิบัติการประจําป ตองสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
3. ควรมีแผนกลยุทธทางการเงิน 
4. ควรมีแผนบริหารบุคลากร 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ปรับปรุงแผนกลยุทธใหแตละพันธกิจมีเปาประสงคท่ีสอดคลองกัน และมีตัวชี้วัดท่ีสามารถประเมินได     

เพ่ือใหสามารถประเมินผลตามพันธกิจได 
2. ปรับแผนปฏิบัติงานประจําปใหสอดคลองกับแผนกลยุทธดําเนินงาน 
3. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เพ่ือใหวางแผนทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. วิเคราะหแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑการวิเคราะห เพ่ือใหไดแผนท่ีสามารถควบคุมติดตามให

ไดผล   การดําเนินงานท่ีแทจริง 
5. จัดทําแผนบริหารบุคลากร  
6. จัดทําการจัดการความรูดานการวิจัย 
7. ควรดําเนินการ การจัดการความรูตามกระบวนการจนไดแนวปฏิบัติท่ีดี 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ประจําปการศึกษา 2558 หนา 27 



 ขอเสนอแนะ 
1. คณะมีการสรางเครือขายทางวิชาการและการวิจัย มีเครือขายการประคุณภาพคณะวิทยาศาสตร   

9 สถาบัน เครือขายวิจัยรวมกับกลุมมหาวิทยาลัยและราชมงคล เครือขายทางวิชาการดานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ และเครือขาย STEM ศึกษา กับ สสวท. รวมท้ังทูตวัฒนธรรม 9 สถาบัน  

2. การจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการระดับสาขาวิชาและรายบุคคลท่ีชัดเจน เพ่ือนําไปใชในการ
บริหารหลักสูตร 

3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เชน ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน SCI-PIYA 
ใชในการบริหารจัดการเรื่องของภาระงาน งานประจําท่ีแตละบุคคล งานประจําในหนาท่ี การไปราชการ 
เกณฑการประเมินประกันคุณภาพ เกณฑคํารับรองการปฏิบัติราชการ และสงขอมูลรายงานใหผูบริหารทราบ 

4. มีการสรางแรงจูงใจ รางวัลในการปฏิบัติงาน โดยการนําผลการดําเนินงานปท่ีผานมามาพิจารณา
จัดลําดับ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหบุคลากรแตละสาขาปฏิบัติงานอยางมีความสุขและเต็มศักยภาพ 

5. คณะใหความสําคัญกับบุคลากรสายสนับสนุนในการทํางานวิจัยจากงานประจํา (RtoR) อยางเปน
รูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ประจําปการศึกษา 2558 หนา 28 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําส่ังที่เกี่ยวของ 
 
 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ประจําปการศึกษา 2558 หนา 29 
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