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ค าน า 
 

 จุดมุ่งหมายของการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้  เพ่ือสรุปผล
การประเมินตามสภาพความเป็นจริงในช่วงปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 
2562  ที่พบจาก  (1) การวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (3) การศึกษาร่องรอยหลักฐาน เอกสารต่าง  ๆ และ (4) 
การเยี่ยมชมคณะวิชา ส านัก และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย   
 ในการประเมินครั้งนี้คณะผู้ประเมินซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาภายนอก และ
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมส่วนหนึ่ง ร่วมกันประเมินคุณภาพภายใน  ระหว่างวันที่ 11 – 12 
กันยายน 2562  โดยพิจารณาข้อมูลจาก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
องคป์ระกอบที่ 2 การวิจัย  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 คณะกรรมการประเมินฯ  หวังว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะได้น าผลการประเมินนี้ไปใช้ใน
การสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษา สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 รวมทั้งวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์) 
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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หนังสือรับรองและการตัดสินผลการประเมิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
คณะผู้ประเมินขอรับรองว่า 

1. ได้ท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    ในระหว่างวันที่ 
11 – 12 กันยายน  2562  โดยค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินผลการประเมิน จากหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ และ
การวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยฯ  ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ทุกประการ 
  

 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.  2479 โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู
นครปฐม” ตั้งอยู่  ณ เลขที่  86 ถนนเทศา ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นผลิตครูเป็นส าคัญ ได้พัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ในด้านการจัดการเรียนการสอนมาอย่าง
ต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2513  ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูนครปฐม ปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ปี พ.ศ. 2547 เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน  ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน ต าบล
นครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้แบ่งส่วนราชการเป็นคณะ ส านัก สถาบัน ประกอบด้วย 5 คณะ 
คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ส านัก 5 ส านัก คือ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านัก
คอมพิวเตอร์ และ 2 สถาบัน คือสถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันภาษา 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีแนวทางการบริหารจัดการตามปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ ดังนี้ 
 

 ปรัชญา : การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 

 วิสัยทัศน์ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศและ
เป็นพลังปัญญาของท้องถิ่น” 

 

 อัตลักษณ์  :  พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
 เอกลักษณ์  :  บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 11 – 12 
กันยายน  2562 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการตรวจ
เยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพิจารณาผลการด าเนินงานโดยยึดเกณฑ์ตาม
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน  5 องค์ประกอบ 
13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต      จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย       จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ     จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ     จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
 



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้า 2 

 โดยมีผลการประเมนิ 4.52  อยู่ในระดับดีมาก  และมีผลการประเมินจ าแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต      ผลการประเมนิ  3.97 ระดับ ดี 
 องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย       ผลการประเมิน  4.86 ระดับ ดีมาก 
 องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ     ผลการประเมิน  5.00 ระดับ ดีมาก 
 องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมิน  5.00 ระดับ ดีมาก 
 องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ     ผลการประเมิน  4.76 ระดับ ดีมาก 
  

 การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 ปัจจัยน าเข้า   ผลการประเมิน 3.66 ระดับ  ดี 
 กระบวนการ   ผลการประเมิน 5.00 ระดับ  ดีมาก 
 ผลลัพธ์    ผลการประเมิน 4.24 ระดับ  ดี 
 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 

จุดเด่น 
1. มีการบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการท่ีเป็นรูปธรรม 
2. มีศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพมีความเข้มแข็ง และมีเสถียรภาพส่งผลให้การ

ด าเนินงานคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

แนวทางเสริม 
1. ควรมีแผนกลยุทธ์เพื่อด าเนินการจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
2. ควรวางแผนจัดการผลผลิตที่เกิดจากศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ในเชิงพาณิชย์

โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากกฎกระทรวงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สถาบันต้องมีการสร้างระบบ

ประกันคุณภาพเป็นของตนเอง ดังนั้น สถาบันต้องจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานชาติ และมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และน า
มาตรฐานที่ก าหนดเสนอให้สภาเห็นชอบ หลังจากนั้นสถาบันต้องจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 
การวางแผนและการประเมิน 

1. การเตรียมการวางแผนก่อนการประเมิน 
หลังจากคณะกรรมการได้รับเชิญเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในแล้ว คณะกรรมการได้

ศึกษารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยฯ มาล่วงหน้า และเพ่ือสร้างความเข้าใจในรายละเอียดและ
จุดประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพ ประธานกรรมการจึงได้มีการประชุมกรรมการผู้ประเมินโดยได้ชี้แจง
แนวทางการประเมินและท าความเข้าใจถึงกระบวนการตรวจเยี่ยมและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
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คุณภาพภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ สกอ. ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ของ สกอ. ทุกประการ  

2. การด าเนินการระหว่างการประเมิน 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในแจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการประเมินต่อผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยฯ และคณาจารย์ คณะผู้ประเมินรับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรมและผลการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยฯ หลังจากนั้น คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารหลักฐาน ข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละ
องค์ประกอบ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารฉบับจริงที่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ได้เตรียมไว้แสดงต่อผู้ตรวจประเมิน 
ตลอดจนสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร  ผู้แทนอาจารย์  นักศึกษา  ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และ
ศิษย์เก่า นอกจากนั้น ผู้ตรวจประเมินยังได้เยี่ยมชมคณะ ส านัก และสถาบันต่าง ๆ  เพ่ือความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ของข้อมูลที่ได้รับ 

3. การด าเนินการหลังการประเมิน 
คณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมิน วิเคราะห์สรุปผลการประเมิน 

และรายงานผลการประเมินด้วยวาจาให้ผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทย าลัยฯ ได้รับทราบ เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยฯ คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าในมหาวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง แนวทางแก้ไขในจุดที่ควรปรับปรุง และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ประเมินฉบับสมบูรณ์ ก่อนส่งรายงานการประเมินให้ สกอ. ต่อไป 
 
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล  

 คณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และเอกสารจริง
ตามท่ีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เตรียมไว้ให้ตรวจสอบ และเยี่ยมชมสภาพจริงของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลังจากได้ตรวจหลักฐาน
และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  คณะกรรมการได้ประชุมเพ่ือวิพากษ์ และสังเคราะห์รายงานผลการประเมิน 
ตลอดจนเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ  และ
ข้อเสนอแนะภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ   

 
คณะกรรมการ ตรวจประเมิน สัมภาษณ์ 

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ 
อ.ผ่องใส  สินธุสกุล 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 5.2, 5.3 สภามหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.อวยพร  อภิรักษ์อร่ามวง 
ผศ.ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3 สภาวิชาการ 

ผศ.สมหมาย  มหาบรรพต,   
อ.วลัยลักษณ์  อมรสิริพงศ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 

ผศ.ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า,  
ผศ.ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4, 1.5 4.1 ผู้น านักศึกษา 

ผศ.ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์,   
อ.วาสนา  เนียมแสวง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3 ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ผู้น าชุมชน 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคณุภาพทุกตัวบ่งช้ี  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 
=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ค่าเฉลี่ย 3.10 คร ุ 28.08/8 = 3.51 

 3.43 

พยาบาล 3.90/1 = 3.90 
มนุษย์ฯ 58.56/17 = 3.44 

วิทยาการ 39.27/11 = 3.57 
วิทยาศาสตร์ฯ 90.01/27 = 3.33 

รวม 219.82/64 = 3.43 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ร้อยละ 30 คร ุ 19/48 

 4.46 

พยาบาล 4/25 
มนุษย์ฯ 31/142 

วิทยาการ 27.5/64 
วิทยาศาสตร์ฯ 75/160 
156.5 

100 
35.65 

5 
439  40 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 ร้อยละ 20 คร ุ 14/48 

 1.96 

พยาบาล 5/25 
มนุษย์ฯ 14/142 

วิทยาการ 8/64 
วิทยาศาสตร์ฯ 62/160 
103 

100 
23.46 

5 
439 60 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  1.5 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ค่าเฉลี่ย 4.50 คร ุ 5.00 

 4.57 

พยาบาล 5.00 
มนุษย์ฯ 5.00 

วิทยาการ 2.87 
วิทยาศาสตร์ฯ 5.00 

รวม 22.87/5 
= 4.57 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ค่าเฉลี่ย 3.50 คร ุ 5.00 

 5.00 

พยาบาล 5.00 
มนุษย์ฯ 5.00 

วิทยาการ 5.00 
วิทยาศาสตร์ฯ 5.00 

รวม 25/5 
= 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1 6 ข้อ 7 ข้อ (1-7)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1 6 ข้อ 7 ข้อ (1-7)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2 ค่าเฉลี่ย 4.00 คร ุ 4.34 

 4.28 

พยาบาล 4.27 
มนุษย์ฯ 4.03 

วิทยาการ 4.08 
วิทยาศาสตร์ฯ 4.66 

รวม 21.38/5 
=4.28 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6)    5.00 
คะแนนเฉลี่ย 4.52 

 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 
I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 3.21 5.00 3.43 3.97 การด าเนินงานระดับด ี
2 4.57 5.00 5.00 4.86 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 - 5.00 4.28 4.76 การด าเนินงานระดับดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ 3.66 5.00 4.24 4.52 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ผลการ
ประเมิน 

การด าเนินงาน
ระดับด ี

การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดับด ี
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี (มากกว่า 
3.01) ถึง 60 หลักสูตร จาก 64 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 93.75 

2. มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 35.65 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ร้อยละ 30) 

3. มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการถึงร้อยละ 23.46 สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 20) 

4. มีแผนและโครงการงานพัฒนากิจการนักศึกษามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีมาตรการในการสร้างขวัญก าลังใจให้กับหลักสูตรที่มีผลการบริหารจัดการอยู่ใน

เกณฑ์ที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรแสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของจ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกตาม

แผนพัฒนาตนเอง ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความมีมานะในการศึกษาต่อ 
3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการก้าวสู้ต าแหน่ง

ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีคะแนนประเมินต่ ากว่าปีการศึกษา 2560 อยู่จ านวน 8 
หลักสูตร   

2. มีคณะพยาบาล กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกต่ า
กว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 16 และ ร้อยละ 4.83 ตามล าดับ) 

3. มีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับคณะวิทยาการจัดการมีอาจารย์ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการต่ ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 9.56 และร้อยละ 38.75) 

4. มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบและกลไกในการก ากับดูแลนักศึกษาที่ครอบคลุมทั้งระบบ
ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดกรองนักศึกษา การส่งเสริมพัฒนา การส่งต่อ พร้อมทั้งการก ากับติดตามและประเมินผล 
ให้กับนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 

5. ในการพัฒนานักศึกษาควรจัดท าโครงการ กิจกรรม ในการเสริมคุณลักษณะที่
นอกเหนือจากวิชาชีพ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. หามาตรการกระตุ้นให้ทุกหลักสูตรรักษาระดับผลการประเมินคุณภาพที่สะท้อนให้เห็น
ถึงการพัฒนาด้านคุณภาพของหลักสูตรโดยรวม 
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2. ควรน าผลการประเมินหลักสูตรมาวิเคราะห์หาข้อสรุปเพ่ือใช้ในการพัฒนาการผลิต
บัณฑิต ทั้งในส่วนของการจัดการศึกษา การพัฒนานักศึกษา รวมถึงการสร้างสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

3. ก ากับติดตามอาจารย์ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ที่ก าหนดในหลักสูตร 

4. หามาตรการกระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยเร่งด่วน ซึ่งอาจจะเป็น
เงื่อนไขในการมอบหมายภาระงานอย่างอ่ืนที่อาจส่งผลกระทบต่อการท าผลงานทางวิชาการ 

5. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้สามารถสืบค้นได้สะดวกและเป็นปัจจุบัน 
 

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย   
 จุดแข็ง 

1. ระบบและกลไกในการสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
2. มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย 

 
แนวทางเสริม 

1. ควรมีระบบพ่ีเลี้ ยงหรือกระบวนการส่ง เสริมให้อาจารย์และบุคลากรที่ยังไม่มี
ประสบการณ์วิจัยได้มีโอกาสท างานวิจัยเพิ่มข้ึน 

2. ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยให้ครอบคลุมข้อมูลที่จ าแนกถึงระดับ
หน่วยงาน เช่น เงินทุนวิจัยของแต่ละคณะ เพ่ือให้เห็นภาพรวมและแนวโน้มของการพัฒนาด้านวิจัยของทั้ง
คณะและมหาวิทยาลัย 

 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง 
 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาชุมชนเป้าหมายจนสามารถพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่วางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าและส่งออกต่างประเทศ  เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่ม ประเภทสมุนไพรและเครื่องส าอาง  ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย และประเภทของ
ใช้ ของตกแต่ง  

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 น ารูปแบบการพัฒนาชุมชนที่ประสบความส าเร็จไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนที่มี

ศักยภาพในการเป็นสินค้าของชุมชนได้   
              
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

   มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นในด้านความเข้มแข็งด้านเครือข่าย โครงการ กิจกรรม ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย โดยมีการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติอย่างสม่ าเสมอ 
รวมถึงมีการจัดท าแผน และโครงการที่มีความสัมพันธ์กันทั้งระบบ  
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จุดที่ควรพัฒนา  
1. การสร้างมาตรฐานด้านวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ หรือนานาชาติ  
2. การสร้างชุมชนต้นแบบ หรือแหล่งเรียนรู้ หรือ องค์ความรู้ หรือเพ่ิมมูลค่างานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยของท้องถิ่น 
 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 

มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2562 – 2566 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้

บุคลากรทุกระดับร่วมขับเคลื่อนเพื่อไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ควรทบทวนการก าหนดค่า

เป้าหมายให้เหมาะสม 
2. ควรเพ่ิมรอบการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนทุก

หน่วยงานอย่างน้อยให้เป็นไปตามรายไตรมาส 
3. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ให้เป็น

วัฒนธรรมองค์กร เช่น กิจกรรม KM DAY เพ่ือน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงาน 
4. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองตามกระบวนการ PDCA โดยมีเอกสารหลักฐานให้

สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะ หน่วยงาน และ

มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 

2. จัดท าปฏิทินการรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

3. ควรน าหลักการ ทฤษฎี และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มาใช้ในการก าหนดค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ 

4. ควรก ากับติดตามให้ทุกหน่วยงาน ด าเนินการรายงานผลการจัดการความรู้ โดยเฉพาะ
ระดับคณะที่ต้องรายงานผลการจัดการความรู้ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ให้ครบถ้วน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับที่ หลักสูตร ระดับปริญญำ คะแนน
1 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ (5 ป)ี ปริญญำตรี 3.60
2 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (5 ป)ี ปริญญำตรี 3.57
3 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ (5 ป)ี ปริญญำตรี 3.73
4 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรศึกษำ     ปริญญำตรี 3.19
5 หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ     ปริญญำโท 3.45
6 หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน     ปริญญำโท 3.88
7 หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำวิชำชีพครู     ประกำศนียบัตรบัณฑิต3.19
8 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ     ปริญญำเอก 3.47

คะแนนรวม 28.08
เฉล่ีย 3.51

สรุปผลคะแนนประเมนิหลักสูตร

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561
คณะครุศำสตร์



ล ำดับที่ หลักสูตร ระดับปริญญำ คะแนน

1 หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ปริญญำตรี 3.90

สรุปผลคะแนนประเมนิหลักสูตร
คณะพยำบำลศำสตร์

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561



ล ำดับที่ หลักสูตร ระดับปริญญำ คะแนน
1 ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน ปริญญำตรี 3.42
2 ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปศึกษำ ปริญญำตรี 3.30

3 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีศึกษำ     ปริญญำตรี 3.38
4 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย (5 ป)ี    ปริญญำตรี 3.72
5 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (5 ป)ี  ปริญญำตรี 3.29
6 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ     ปริญญำตรี 3.55
7 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ปริญญำตรี 3.52
8 หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์     ปริญญำตรี 3.73
9 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบดิจิทัลอำร์ต ปริญญำตรี 3.42
10 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์     ปริญญำตรี 3.68
11 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน     ปริญญำตรี 3.44
12 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์     ปริญญำตรี 3.53
13 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบริกำรธุรกิจท่องเทีย่วและมัคคุเทศก์ ปริญญำตรี 3.39
14 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน     ปริญญำตรี 3.18
15 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทยเพือ่อำชีพ    ปริญญำตรี 3.47
16 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ     ปริญญำตรี 3.09
17 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ     ปริญญำตรี 3.45

คะแนนรวม 58.56
เฉล่ีย 3.44

สรุปผลคะแนนประเมนิหลักสูตร
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561



ล ำดับที่ หลักสูตร ระดับปริญญำ คะแนน
1 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจศึกษำ (5 ป)ี ปริญญำตรี 3.02
2 หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์     ปริญญำตรี 3.46
3 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร     ปริญญำตรี 3.92
4 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์   ปริญญำตรี 3.72
5 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทัวไป     ปริญญำตรี 3.76
6 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน  ปริญญำตรี 3.50
7 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด     ปริญญำตรี 3.59
8 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     ปริญญำตรี 3.33
9 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ     ปริญญำตรี 3.83
10 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทัว่ไป     ปริญญำโท 3.64
11 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี     ปริญญำตรี 3.49

คะแนนรวม 39.26
เฉล่ีย 3.57

สรุปผลคะแนนประเมนิหลักสูตร
คณะวิทยำกำรจัดกำร

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561



ล ำดับที่ หลักสูตร ระดับปริญญำ คะแนน

1 ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี 
 

ปริญญำตรี 3.64
2 ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ปริญญำตรี 3.14
3 ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ปริญญำตรี 3.04
4 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์  (หลักสูตร 5 ป)ี   ปริญญำตรี 3.74
5 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์  (หลักสูตร 5 ป)ี   ปริญญำตรี 3.56
6 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทัว่ไป     ปริญญำตรี 3.13
7 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอุตสำหกรรมศิลป์     ปริญญำตรี 2.93
8 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี    ปริญญำตรี 3.78
9 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ปริญญำตรี 3.52
10 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช     ปริญญำตรี 3.61
11 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     ปริญญำตรี 3.37
12 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสำหกรรม     ปริญญำตรี 3.25
13 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปริญญำตรี 3.12
14 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ     ปริญญำตรี 3.39
15 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์อุตสำหกรรม ปริญญำตรี 2.59
16 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล ปริญญำตรี 3.18
17 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์     ปริญญำตรี 3.59
18 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร     ปริญญำตรี 3.63
19 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์     ปริญญำตรี 3.66
20 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์     ปริญญำตรี 3.11
21 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  ปริญญำตรี 2.42
22 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์     ปริญญำโท 3.80
23 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ปริญญำตรี 3.34
24 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ปริญญำตรี 3.38
25 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรอำหำร ปริญญำตรี 3.62
26 หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ ปริญญำโท 2.67
27 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์     ปริญญำเอก 3.80

คะแนนรวม 90.01
เฉล่ีย 3.33

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

สรุปผลคะแนนประเมนิหลักสูตร
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี



ตวับ่งชีคุ้ณภาพ ครศุาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มนุษยศาสตรฯ์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตรฯ์
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.90 3.76 3.25 3.69 4.43
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.51 3.90 3.44 3.57 3.33
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก 4.95 2.00 2.73 5.00 5.00
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 2.43 1.67 0.82 1.04 3.23
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 2.50 5.00 2.48 2.50 5.00
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.67 4.67 4.67 3.96 5.00
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 5.00 5.00 2.87 5.00
2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 3 การบรกิารวิชาการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
3.1 การบริการวชิาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 4 ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

คะแนนเฉลีย่รวม (ปีการศึกษา 2561) 4.34 4.27 4.04 4.08 4.66
คะแนนเฉลีย่รวม (ปีการศึกษา 2560) 4.20 3.62 3.96 4.25 4.39

คะแนนพัฒนาการ 0.14 0.65 0.08 -0.17 0.27
รอ้ยละพัฒนาการ 3.28 18.08 1.92 -4.11 6.12

สรปุผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษภายในระดบัคณะ

ประจ าปีการศึกษา 2561



สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักสสาาบันปประจ าปกการศึกษาป56 1 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2561 ในระดับส านัก/สถาบัน ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 โดยมีหน่วยงานที่ได้รับการ
ประเมินคุณภาพ จ านวน 7 หน่วยงาน และมีผลการประเมิน  ดังนี้ 
 
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ีป1ปการบริหารจัดการ 

องค์ประกอบ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน

ทะเบียน 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักศิลปะ
และ

วัฒนธรรม 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

สาาบัน
ภาษา 

สาาบันวิจัย
และพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1
กระบวนการพัฒนา
แผน 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  
ระบบการบริหาร งาน
ภายใน 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3 
การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 

5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4 
ระบบบริหารความเสี่ยง 

5.00 5.00 5.00 1.00 5.00 4.00 3.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5 
การบริหารการจัดการ
ความรู้ 

5.00 4.00 5.00 2.00 5.00 4.00 3.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6 
ระบบประกันคุณภาพ 

5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 

เฉลี่ยรวม 6.00 4. 7 6.00 3.33 6.00 4.60 4.17 

 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ป2ปร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

องค์ประกอบ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน

ทะเบียน 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

สาาบัน
ภาษา 

สาาบันวิจัย
และพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

3.67 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 

เฉลี่ยรวม 3. 7 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 

เฉลี่ยรวมทุก
องค์ประกอบ 

4.81 4.71 6.00 3.67 6.00 4.67 4.14 

 



คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ท่ี   1715/2562

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2561
__________________________________________________________

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2561  ในวันที่ 5  7 สิงหาคม 2562 นั้น  เพื่อใหการดําเนินงานตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2557 จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตอไปนี้

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ ประธานคณะกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย มหาบรรพต กรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา ทองนิล กรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย ธรรมเสนห กรรมการ

5. รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง กรรมการ

6. ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย โสภา กรรมการ

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย กรรมการ

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน กรรมการ

9. อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ กรรมการ

10.อาจารยวาสนา   เนียมแสวง กรรมการ

11.อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ

12.นางสาวนาฏถยา แดงเย็น ผูชวยเลขานุการ

13.นางสาวกฤตนัน สายสวาท ผูชวยเลขานุการ

14.นางสาวนิรมล โชคธนานนท ผูชวยเลขานุการ

15.นางสาวนิลภวิษย ทับทอง ผูชวยเลขานุการ



 

  2  

 

โดยใหบุคคลดังกลาวทําหนาท่ี  ดังนี้
1. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน

คุณภาพการศึกษา
2. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอมหาวิทยาลัยฯ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

 
 

 สั่ง ณ  วันที่   21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

(อาจารยชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
21 ก.ค. 62 เวลา  17:52:17  NonPKI Server Sign

Signature Code : RQA0ADMANgA5ADQAQgAw

 



คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ท่ี   1915/2562

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา

2561
__________________________________________________________

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา 2561    ในวันที่ 15  16 สิงหาคม 2562 นั้น  เพื่อใหการดําเนินงาน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตอไปน้ี

คณะกรรมการชุดท่ี 1    ตรวจประเมินสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สถาบันวิจัย
และพัฒนา, สถาบันภาษา และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ ประธานคณะกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย กรรมการ

3. อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช กรรมการ

4. อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ กรรมการและเลขานุการ

5. นางขวัญสุมน สีเหลือง ผูชวยเลขานุการ

6. นางสาวสรอยมณี เดชะ ผูชวยเลขานุการ

7. นางสาวสรัญณัชช รัตนานนท ผูชวยเลขานุการ

 

คณะกรรมการชุดท่ี 2   ตรวจประเมินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สํานัก
คอมพิวเตอร และสํานักงานอธิการบดี

1. อาจารย ดร.เพ็ญพร ทองคําสุก ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ   ยอดสิน กรรมการ

3. อาจารยวาสนา เนียมแสวง กรรมการ

4. อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ

5. นางสาววรางคศิริ  วโรดมรุจิรานนท ผูชวยเลขานุการ

6. นางสาวนิลภวิษย ทับทอง ผูชวยเลขานุการ

7. นางสาวชุภิญกุญช เฉลิมชาติโภคิน ผูชวยเลขานุการ
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โดยใหบุคคลดังกลาวทําหนาท่ี  ดังนี้
1. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก/สถาบัน ตามตัวบงชี้ และเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา
2. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอมหาวิทยาลัยฯ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

 
ท้ังน้ี ใหยกเลิกคําส่ังอื่นใดท่ีขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้

 สั่ง ณ  วันท่ี   8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

(อาจารยชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
08 ส.ค. 62 เวลา  08:33:37  NonPKI Server Sign

Signature Code : QwBEADYAOAAzADMAQQA3

 



คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ท่ี   1713/2562

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา

2561
__________________________________________________________

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561    ในวันที่ 11  12 กันยายน 2562  นั้น  เพื่อใหการดําเนินงาน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตอไปน้ี

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ ประธานคณะกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย มหาบรรพต กรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล แอรมหลา กรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย ธรรมเสนห กรรมการ

5. รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง กรรมการ

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย กรรมการ

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน กรรมการ

8. อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ กรรมการ

9. อาจารยวาสนา เนียมแสวง กรรมการ

10. อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ

11. นางสาวนิลภวิษย  ทับทอง ผูชวยเลขานุการ

โดยใหบุคคลดังกลาวทําหนาท่ี  ดังนี้
1. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวบงชี้ และเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา
2. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอมหาวิทยาลัยฯ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

 



 สั่ง ณ  วันที่   21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

(อาจารยชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
21 ก.ค. 62 เวลา  17:52:20  NonPKI Server Sign

Signature Code : QgBCAEQAQwAxAEIAMgA2

 


