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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 26 – 27 
พฤศจิกายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ศึกษารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการ
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพิจารณาผลการด าเนินงานโดยยึด
เกณฑ์ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 จ านวน  5 องค์ประกอบ 20 
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต       จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย        จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ      จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบที่ 4  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ      จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
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 โดยมีผลการประเมิน 4.31  อยู่ในระดับ ดี และมีผลการประเมินจ าแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต      ผลการประเมิน  3.62 ระดับ ดี 
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       ผลการประเมิน  5.00 ระดับ ดีมาก 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     ผลการประเมิน  5.00 ระดับ ดีมาก 
 องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ผลการประเมิน  5.00 ระดับ ดีมาก 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ     ผลการประเมิน  4.29 ระดับ ดี  

 การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 ปัจจัยน าเข้า   ผลการประเมิน 4.27 ระดับ  ดี 
 กระบวนการ   ผลการประเมิน 4.30 ระดับ  ดี 
 ผลลัพธ์    ผลการประเมิน 4.33 ระดับ  ดี 
 
การวางแผนและการประเมิน 

1. การเตรียมการวางแผนก่อนการประเมิน 
หลังจากคณะกรรมการได้รับเชิญเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในแล้ว คณะกรรมการได้

ศึกษารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยฯ มาล่วงหน้า และเพ่ือสร้างความเข้าใจในรายละเอียดและ
จุดประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพ ประธานกรรมการจึงได้มีการประชุมกรรมการผู้ประเมินโดยได้ชี้แจง
แนวทางการประเมินและท าความเข้าใจถึงกระบวนการตรวจเยี่ยมและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ สกอ. ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 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 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ฯ ได้รับทราบ เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยฯ คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าในมหาวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง แนวทางแก้ไขในจุดที่ควรปรับปรุง และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ประเมินฉบับสมบูรณ์ ก่อนส่งรายงานการประเมินให้ สกอ. ต่อไป 
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วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล  
 คณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และเอกสารจริง

ตามท่ีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เตรียมไว้ให้ตรวจสอบ และเยี่ยมชมสภาพจริงของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลังจากได้ตรวจหลักฐาน
และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  คณะกรรมการได้ประชุมเพ่ือวิพากษ์ และสังเคราะห์รายงานผลการประเมิน 
ตลอดจนเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ  และ
ข้อเสนอแนะภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ  โดยได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

 
คณะกรรมการ ตรวจประเมินตัวบ่งช้ี  สัมภาษณ์  

กลุ่มที่ 1     
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลมิเกยีรติ ดุลสมัพันธ์ 1.6, 1.7, 1.8, 2.4, 

3.1, 3.2 
ผอ.สถาบันภาษา 

ผอ.ส านักคอมพิวเตอร ์

ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ โปร่งส าโรง 
3. อาจารย์ผ่องใส สินธุสกลุ 

กลุ่มที่ 2    
สภามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วไิล ตั้งจิตสมคิด 1.1, 1.2, 1.3, 

5.3,5.4 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตริัตน์ แสงเลิศอุทัย 
กลุ่มที่ 3    
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง 2.1, 2.2, 2.3 รองอธิการบดี (ฝ่ายวิจยั) 

ผอ.สถาบันวิจัยฯ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ ์ ยอดสิน 
กลุ่มที่ 4    
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า 1.4, 1.5, 4.1,4.2 ผอ.ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

ผอ.กองพัฒนานักศึกษา 2. อาจารย์วลัยลักษณ ์ อมรสริิพงศ์ 
กลุ่มที่ 5    
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ 5.1, 5.2 สภามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา เนียมแสวง 
 

หลังจากได้ตรวจหลักฐาน และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้ประชุมเพ่ือวิพากษ์และ
สังเคราะห์รายงานผลการประเมิน ตลอดจนเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาใน
แต่ละองค์ประกอบ พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคณุภาพทุกตัวบ่งช้ี  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ค่าเฉลี่ย 3.50 229.35 
3.58  3.58 

64 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ร้อยละ 40 172.5 

100 
40.93 

5=5.11  5.00 
421.5 40 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 ร้อยละ 30 141.5 
100 

33.57 
5=2.80  2.80 

421.5 60 
ตัวบ่งชี้ที่  1.4 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  1.5 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  1.6 4 ข้อ 2 ข้อ (1,3 ขาด 2,4,5)  2.00 
ตัวบ่งชี้ที่  1.7 4 ข้อ 3 ข้อ (1-3 ขาด 4,5)  3.00 
ตัวบ่งชี้ที่  1.8 ค่าเฉลี่ย 2.00 คร ุ 2.86 

 2.55 

พยาบาล 5.00 
มนุษย์ฯ 1.47 

วิทยาการ 1.36 
วิทยาศาสตร์ฯ 2.04 

รวม 12.73/5 
=2.55 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1 6 ข้อ 7 ข้อ (1-7)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ค่าเฉลี่ย 5.00 กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ 5.00 

 5.00 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5.00 

กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ 5.00 
รวม 15/3 

=5.00  
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ค่าเฉลี่ย 4.50 กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ 5.00 

 5.00 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5.00 

กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ 5.00 
รวม 15/3 

=5.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ร้อยละ 20 34 
100 

38.20 
5=6.37  5.00 

89 30 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1 4 ข้อ  6 ข้อ (1-6)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2 ร้อยละ 10 6 

100 
30 

5=7.5  5.00 
20 20 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1 6 ข้อ 7 ข้อ (1-7)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2 4 เรื่อง 8 เรื่อง  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1 4 ข้อ 3 ข้อ (1-3 ขาด 4-5)  3.00 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2 7 ข้อ 7 ข้อ (1-7)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  5.3 ค่าเฉลี่ย 4.00 คร ุ 4.21 

 4.17 

พยาบาล 4.17 
มนุษย์ฯ 4.04 

วิทยาการ 4.27 
วิทยาศาสตร์ฯ 4.16 

รวม 20.85/5 
=4.17 

ตัวบ่งชี้ที่  5.4 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6)  5.00 
คะแนนเฉลี่ย 4.31 

 

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 3.90 4.75 3.07 3.62 การด าเนินงานระดับดี 
2 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3  - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4  - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 

 - 4.33 4.17 4.29 การด าเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.27 4.30 4.33 4.31 การด าเนินงานระดับดี 
 ระดับดี ระดับดี ระดับดี     
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีรูปแบบและวิธีการผลิตและพัฒนาครู
เป็นระบบ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติและตรวจสอบ
ได้ 
 

ควรพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิ
ทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งแบบออนไลน์ และ
ออฟไลน์ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางในการพัฒนา 
1. อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 40.93 
 

ควรส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อ
เพ่ิมมากข้ึน 

2. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 33.57 
 

ควรมีระบบที่ส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น เช่น ระบบพ่ีเลี้ยงและการให้ค าปรึกษา 

3. เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนในภาพรวม 
 

ควรมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนในภาพรวม
ทั้งหมด 

4. การให้ข้อมูลและความรู้แก่ศิษย์เก่า 
 

ควรเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลและความรู้แก่ศิษย์เก่า
ให้หลากหลายมากขึ้น 

5. แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

- ควรมีแผนที่แสดงถึงแนวทางในการพัฒนานักศึกษา
ตั้งแต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนานักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- ควรมีเกณฑ์การประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนว่าประสบความส าเร็จหรือไม่ 
อย่างไร 

6.  แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
 

-  การเขียนวัตถุประสงค์ของแผนควรชัดเจนรวมถึง
การก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนานักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
-  การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ควรสะท้อนว่าประสบความส าเร็จหรือไม่ อย่างไร 

7.  การส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม สนับสนุนและก ากับให้คณะ
ด าเนินงานในการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย   
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1.  มีระบบและกลไกที่สนับสนุนการวิจัยที่ดี ควรมีระบบที่สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะวารสารที่อยู่ใน Q1 และให้
ความช่วยเหลือด้านการตีพิมพ์ผลงาน ต่างๆ เช่น ด้าน
ค าแนะน า ภาษาอังกฤษ ในการเลือกวารสารเพื่อ

 ตีพิมพ์
2.  ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการ

 น าไปใช้ประโยชน์
ควรส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้มีจ านวน
เพ่ิมข้ึน โดยการเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนในการต่อ

 ยอดเป็นนวัตกรรม
 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1.  จ านวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา จัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศรายชุมชนตั้งแต่
เริ่มต้นการพัฒนาจนถึงปัจจุบันให้สะท้อนผลการ

 พัฒนา
 2.  แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ควรมุ่งเน้นให้แต่ละกิจกรรมเกิดผลลัพธ์ใน 3 s’ เช่น 

share visions, synergy, และ school based 
 activity

 
องค์ประกอบที่ 4 : ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดย

 ความร่วมมือกับเครือข่ายในท้องถิ่น
ควรมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้ได้รับทราบในวงกว้าง

 มากยิ่งขึ้น
 

 จุดที่ควรพัฒนา  แนวทางในการพัฒนา

 1. ระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม
พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์เพ่ือให้ผู้สนใจได้เข้า
มาศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเชิงลึก เช่น รวม link แหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจากภูมิภาคต่างๆ  cultural 

 trip online, cultural map เป็นต้น

2. การก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน
 ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างมาตรฐาน
ทางศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับการสวดมนต์เพ่ือยกระดับ

 สู่มาตรฐานระดับชาติต่อไป
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ จาก
การท าแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามพันธกิจที่ก าหนดไว้  
 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap Analysis) และหาสาเหตุของตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ไม่บรรลุตามแผนเพื่อน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาในการด าเนินงานต่อไป รวมทั้งวิเคราะห์
โครงการ หรือกิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ (Link 
Analysis) เพ่ือหาอุปสรรคหรือปัญหาที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้และหาแนวทาง รวมทั้งวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในการน าไปด าเนินการในปีต่อไป  

2. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตรชัดเจนเป็นรูปธรรมและแสดงให้เห็นว่ามี
งบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนานักศึกษา พัฒนา
อาจารย์ และการจัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยควรเทียบเคียงผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยของหลักสูตรแต่ละหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยที่มี
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรและโอกาสในการ
แข่งขัน  

3. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในอย่างชัดเจน มีกระบวนการที่เป็น
ระบบ และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ และตัวบ่งชี้ใหม่ ให้กับบุคลากรที่เข้า
มาปฏิบัติงานใหม่ และบุคลากรในแต่ละศูนย์ ส านัก 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางในการพัฒนา 
1. การก ากับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ 
 

ในการก ากับ ติดตาม ให้คณะและศูนย์ ส านัก 
ด าเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบ
การใช้ KM Change Managing Process ในการ
ด าเนินการกับหน่วยงานที่มีปัญหาในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานการจัดการความรู้ 

2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
(Work Integrated Learning: WIL) 
 

มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะท างาน (WIL Driving Task 
Force) ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการกับการท างาน ที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ และประธาน
หลักสูตร เพ่ือ  
1) จัดท าแผนทั้ง 3 ระดับ โดยก าหนดตัวชี้วัดกลาง
ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดเพ่ิมเติมจากคณะและ
ตัวชี้วัดเพ่ิมเติมจากหลักสูตรที่อาจแตกต่างกันไปตาม
ธรรมชาติของศาสตร์ในแต่ละหลักสูตร  

 
 
 



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2562 หน้า 9 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางในการพัฒนา 
 2)  มีการก ากับ ติดตามให้แต่ละคณะและหลักสูตร

ด าเนินการตามแผนประเมินผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามตัวชี้วัดของคณะและโครงการ/กิจกรรม 
3) มีระบบและกลไกในการติดตามท่ีชัดเจน และ 
4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนทั้งระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาให้
การด าเนินงานบรรลุตามแผน โครงการ และกิจกรรม
ที่ระบุไว้ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2562 หน้า 10 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ท่ี   1894/2563

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2562
__________________________________________________________

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2562  ในวันที่ 28  30 ตุลาคม 2563 นั้น เพื่อใหการดําเนินงานตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2557 จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตอไปนี้

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ ประธานคณะกรรมการ

2. รองศาสตราจารย ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด กรรมการ

3. รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง กรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล แอรมหลา กรรมการ

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักร รอดอาวุธ กรรมการ

6. รองศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย กรรมการ

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน กรรมการ

8. ผูชวยศาสตราจารยพฤกษ โปรงสําโรง กรรมการ

9. อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ กรรมการ

10.อาจารยวาสนา   เนียมแสวง กรรมการ

11.อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ

โดยใหบุคคลดังกลาวทําหนาที ่ ดังนี้

1. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

2. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอมหาวิทยาลัยฯ

 สั่ง ณ  วันท่ี   6 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

(อาจารย ชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
06 ต.ค. 63 เวลา  16:02:39  NonPKI Server Sign

Signature Code : NgBEADYARAA2AEEARQBB

 



คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ท่ี   1892/2563

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา

2562
__________________________________________________________

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา 2562  ในวันที่ 12  13 พฤศจิกายน 2563 นั้น เพื่อใหการดําเนินงาน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตอไปน้ี

คณะกรรมการชุดท่ี 1 ตรวจประเมินสํานักคอมพิวเตอร สํานักสงเสริมวิชาการและงาทะเบียน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสํานักงานอธิการบดี

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย ธรรมเสนห ประธานคณะกรรมการ

2. รองศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย กรรมการ

3. อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ กรรมการและเลขานุการ

4. อาจารยวาสนา   เนียมแสวง กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 
คณะกรรมการชุดท่ี 2 ตรวจประเมินสถาบันภาษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักร รอดอาวุธ ประธานคณะกรรมการ

2. อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช กรรมการ

3. อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยใหบุคคลดังกลาวทําหนาท่ี  ดังนี้
1. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก/สถาบัน ตามตัวบงชี้ และเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา
2. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอมหาวิทยาลัยฯ

 สั่ง ณ  วันท่ี   6 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

(อาจารย ชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
06 ต.ค. 63 เวลา  15:56:37  NonPKI Server Sign

Signature Code : NAA0ADIAOAA0AEMAMgA4

 



คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ท่ี   1893/2563

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา

2562

 
__________________________________________________________

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2562  ในวันที่ 26  27 พฤศจิกายน 2563 นั้น เพื่อใหการดําเนินงาน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตอไปน้ี

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ ประธานคณะกรรมการ

2. รองศาสตราจารย ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด กรรมการ

3. รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง  กรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล แอรมหลา กรรมการ

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักร รอดอาวุธ กรรมการ

6. รองศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย กรรมการ

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน กรรมการ

8. ผูชวยศาสตราจารยพฤกษ โปรงสําโรง กรรมการ

9. อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ กรรมการ

10.อาจารยวาสนา   เนียมแสวง กรรมการ

11.อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ

โดยใหบุคคลดังกลาวทําหนาท่ี  ดังนี้

1. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวบงชี้ และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

2. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอมหาวิทยาลัยฯ

 สั่ง ณ  วันท่ี   6 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

(อาจารย ชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
06 ต.ค. 63 เวลา  16:01:09  NonPKI Server Sign

Signature Code : MQA3ADYAMABDADIAQgAw

 


