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ภาพรวม

จุดเด่น
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
1. มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของหลักสูตรอยู่ใน ระดับดี จ านวน 55 หลักสูตร จากจ านวน 57 หลักสูตร คิดเป็นร้อย
ละ 96.50
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่เน้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
และมีการเชื่อมโยงกับการวิจัย และการบริการวิชาการ
3. มหาวิทยาลัยมีแผนระยะยาวในการด าเนินการสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (Start up) 
โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในธุรกิจภายในมหาวิทยาลัย และสามารถน าค่าตอบแทนที่ได้รับจาก
การปฏิบัติงานเปลี่ยนเป็นค่าลงทะเบียนการศึกษาได้ อีกทั้งยังสามารถน าการฝึกปฏิบัติไปเทียบ
โอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้
4. ทุกคณะมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ โควิด 19
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ภาพรวม

ด้านการวิจัย
1. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการใน
การพัฒนานักวิจัยไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ในการวิจัยทั้งภายในและภายนอก โดยการ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนให้การด าเนินการวิจัย
โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัยมีงบประมาณจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักวิจัยสามารถยื่น
ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยได้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ด าเนินการวิจัยและสร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์
2. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์
3. มหาวิทยาลัยมีการท าการวิจัยโดยสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกมากขึ้น 
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ภาพรวม

ด้านบุคลากร
1. มหาวิทยาลัยมีการต่อสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัย ถึงอายุ 60 ปี โดยต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเมื่อมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งในแต่
ละปี
2.  มหาวิทยาลัยมีการก าหนดความเช่ียวชาญของคณาจารย์เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

2.1  อาจารย์ที่เน้นด้านการเรียนการสอน
2.2 อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น
2.3  อาจารย์นักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
2.4  อาจารย์นักพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ (Start up)

3. มีวัฒนธรรมในองค์กรที่มีรปูแบบเอื้ออาทร เกื้อกูลกันเองในการท างาน
4.  มหาวิทยาลัยมีระบบสวัสดิการยืดหยุ่น มีบัตรประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรได้เป็นอย่างดี  
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ภาพรวม

ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย
1. มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจัดการ ขั้นตอนในการขอรับทุนและการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการวิจัย
เพื่อให้บริการวิชาการด้านงานวิจัยในฐานะที่ปรึกษางานวิจัยแก่หน่วยงานภายนอกเพื่อรับทุนอุดหนุน
การวิจัย ได้อีกทางหนึ่ง
3.  มหาวิทยาลัยควรมีระบบกระตุ้นติดตามผลการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
4. มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างความน่าเช่ือถือ ในการน าส่งบทความให้อาจารย์และ
นักวิจัย 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
คะแนนประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
6 3.71 - 3.46 3.54 ดี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
4 - 5.00 4.79 4.59 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
3 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
4 - 5.00 4..36 4.84 ดีมาก

รวม 18 3.71 4.83 4.26 4.39 ดี

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
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ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนนิงาน
การบรรลุ

ผลการประเมนิจาก

คณะกรรมการ

1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.51 คะแนน 4.58 คะแนน บรรลุ 4.58 คะแนน

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 35 ร้อยละ 35.58 บรรลุ 4.45 คะแนน
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ
ร้อยละ 60 ร้อยละ 35.58 ไม่บรรลุ 2.96 คะแนน

1.4 ผลงานของนักศึกษาระดับ ป.ตรี ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 0.20 ไม่บรรลุ 0.20 คะแนน

1.5 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน

ระดับ ป.โท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละ 40 ร้อยละ 32.67 ไม่บรรลุ 4.08 คะแนน

1.6ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน

ระดับ ป.เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 บรรลุ 5.00 คะแนน

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1   3.54 คะแนน

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน
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ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

ประจ า

1. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาในระดับปริญญาเอกให้มากขึ้น
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลที่สูงขึ้น
4. ควรมีมาตรการให้นักศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด
5. ผลงานวิชาการของอาจารย์ควรตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หรือในฐานข้อมูลที่สูงขึ้นเพื่อใช้ใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ

จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา ข้อปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน

ข้อสังเกต : ผลงานการตีพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ส่วนตัวหารเป็นนักศึกษาทั้งคณะส่งผลต่อคะแนน
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ
ผลการประเมนิจาก

คณะกรรมการ

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
6 ข้อ 5 ข้อ (1-5) ไม่บรรลุ 4.00 คะแนน

2.2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า คา่เฉลี่ย 5.00 คา่เฉลี่ย 5.00 บรรลุ 5.00 คะแนน

2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรค์ของอาจารย์

ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไข

ปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ

คา่เฉลี่ย 5.00 คา่เฉลี่ย 4.38 ไม่บรรลุ 4.38 คะแนน

2.4 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจาก

ความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย

มากกวา่ 9 

โครงการ
24 โครงการ บรรลุ 5.00 คะแนน

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 4.59

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
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1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

2. มีคลินิกวิจัยส าหรับอาจารย์และนักวิจัย

3. มีงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ

อาจารย์

4. มีระบบในการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

อาจารย์

1. ควรมีฐานข้อมูลของคณาจารย์และนักวิจัยที่ครอบคลุมในทุกประเด็น
การท าวิจัยของอาจารย์เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร
2. คลินิกวิจัยควรมีหน้าที่ในการช่วยเหลือให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานวิจัยให้มากขึ้นและปรับช่วงเวลาในการให้บริการ
3.ควรส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยเดี่ยวและตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ฐานข้อมูลที่มีค่าน้ าหนักสูง
4. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการยื่นขอการคุ้มครองสิทธิ
งานวิจัยงานสร้างสรรค์ให้มากขึ้น

1. กระบวนการและขั้นตอนในการขอทุนวิจัย

2. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกน้อย
1. ควรปรับกระบวนการขั้นตอนในการขอรับทุนวิจัยและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
2. ควรสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อหาแหล่งทุนการวิจัยให้มาก
ขึ้น

จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา ข้อปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
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ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ
ผลการประเมนิจาก

คณะกรรมการ

3.1 การบริการวิชาการต่อสังคม 6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5.00

3.2 ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการ 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5.00

3.3 จ านวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ต่อสังคม

25,000 บาท 70,974 บาท บรรลุ 5.00

ผลการประเมินองค์ประกอบที่  3 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
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1. มีงบประมาณสนับสนุนงานบริการวิชาการต่อชุมชน ถึง 70,974.09 บ. ต่ออาจารย์ 1 ท่าน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

25,000 บ.

2. มีอาจารย์นักพัฒนาที่มีความเข้มแข็งและมีแนวทางในการท างานส่งผลให้เกิดการพัฒนาเชิงเครือข่ายที่เกิดผลชัดเจนยิ่งขึ้นใน 

3 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1 มีการประสานงานและเกิดเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานราชการในท้องถิ่นชุมชน เพื่อท างานร่วมกันมากขึ้น

2.2 ชุมชน/ท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตระหนักในผลและความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการท างานในช่วงที่ผ่านมาท าให้เกิดการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบบปากต่อปาก เผยแพร่สิ่งที่ด าเนินการและผลจากการท างานสู่หน่วยงาน องค์กรอื่นทั้งภาครัฐและ

เอกชนท าให้มีการท างานที่ประสานกันและเคลื่อนสู่การท างานอย่างเป็นทางการสู่การลงนามใน MOU เพื่อการท างานร่วมกันที่

มีความชัดเจนในการท างานมากขึ้น

2.3 มีเครือข่ายคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการท างานบริการวิชาการต่อสังคมในเชิงลึกในลักษณะการเรียนรู้จากชุมชนและ

เชื่อมโยงสู่การพัฒนาตนเองและการพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น และมีมุมมองทางบวก มีทัศนคติที่ดีใน

การท างานร่วมกันทั้งการท างานกับอาจารย์นักพัฒนา และการท างานในชุมชนมากขึ้น

จุดแข็ง

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
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3. บุคลากรในชุมชนมีความช่ืนชมและเชื่อมั่นในการท างานของคณาจารย์ และอาจารย์นักพัฒนาโดยเฉพาะการ
มุ่งเน้นการท างานในลักษณะเป็นทีม 
มีความจริงใจ และเป็นมิตรที่ดี ตลอดจนเป็นผู้ที่พร้อมรับฟังช่วยเหลือและเชื่อมโยงเครือข่ายการท างาน
4. จากภาวะการระบาดของโควิด 19 ที่เกิดขึ้น พบว่าผลการท างานที่เน้นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างแท้จริง แม้ทีมจากมหาวิทยาลัยถอนตัวออกก็สามารถท าต่อได้ช่วยให้
บุคลากรในชุมชนสามารถปรับตัวรับมือกับปัญหาได้เป็นอย่างดี มี 2 ส่วนคือ

4.1 น าความสามารถท างานร่วมกัน แบ่งปันและช่วยเหลือกันมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ
4.2 ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีและออนไลน์ในการเรียนรู้ พัฒนางานมากขึ้น

จุดแข็ง

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
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-

การถอดบทเรียนการท างาน เพื่อขยายผลสู่หน่วยงาน

ต่างๆ และเครือข่ายต่างๆ 

-

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
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ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ
ผลการประเมนิจาก

คณะกรรมการ

4.1 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย

5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5.00 คะแนน

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 5.00

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
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มีแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลายทั้งเรือนไทย ลานวัฒนธรรม เครือข่าย

ศิลปวัฒนธรรมและตลาดวัฒนธรรม

น าแหล่งเรียนรู้มาผสานกับการจัดกิจกรรม
เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรม

มากขึ้น

1. การก าหนดจุดเน้นที่ชัดเจนในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะเชื่อมโยงกับการจัด

กิจกรรมที่สะท้อน 1) ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งเดียวที่เป็นมหาวิทยาลัยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 2) การรณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม ตามพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย และ 3) การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์

2. ขยายเครือข่ายในการท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น ทั้งเครือข่ายใน

มหาวิทยาลัย ต่างมหาวิทยาลัย และองค์กร/หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

-

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา ข้อปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
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ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ
ผลการประเมนิจาก

คณะกรรมการ

5.1 ผลการบริหารงานของคณะ ค่าเฉลี่ย 4.51 ค่าเฉลี่ย 4.36 4.36 คะแนน

5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการ

ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

5 ข้อ ครบ 5 ข้อ (ข้อ 1-5) 5.00 คะแนน

5.3 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 6 ข้อ ครบ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 5.00 คะแนน

5.4 ระบบการบริหารงานประกันคุณภาพ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ (ข้อ 1-5) 5.00 คะแนน

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 4.84 คะแนน

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
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1. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารทรัพย์สินและรายได้ ที่มีหน่วยงานสนับสนุน
ที่สร้างรายได้เพิ่มข้ึนให้กับมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญ
และก าลังใจให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในด้านต่างๆ ให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัย เช่น สวัสดิการยืดหยุ่น นโยบายการจัดการความสุข
3. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนา
ตนเองไปสู่ระดับช านาญการโดยมีค่าตอบแทน
4. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายนอก เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์
เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 

-

จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
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ปีงบประมาณ 2562 ยังมีตัวชี้วัด

ตามแผนที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็น

ร้อยละ 51.72 และตัวชี้วัดโครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 54.35

1. ควรทบทวนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายโดยให้เร่งด าเนินการ เพื่อปรับปรุงให้
เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ควรอธิบายเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ชัดเจนเพื่อสร้างความชัดเจนและความ
เข้าใจโดยเฉพาะเป้าหมายท้าทายของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาบริหารความเสี่ยงโดยให้ระดับความเสี่ยงลดลง
ทุกด้าน
4. มหาวิทยาลัยควรผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะให้มีผลการด าเนินงานดี
ขึ้นในทุกประเด็น
5.การน าเสนอควรตรวจสอบตัวเลขให้ตรงกันในทุกส่วน

จุดที่ควรพัฒนา ข้อปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ข้อสังเกต : การรายงานข้อมูลตัวเลข มหาวิทยาลัยใช้ฐานข้อมูลวงรอบไม่ตรงกันส่งผลให้ข้อมูลตัวเลขคลาดเคลื่อน
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
คะแนนประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
6 3.71 - 3.46 3.54 ดี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
4 - 4.00 4.79 4.59 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
3 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
4 - 5.00 4..36 4.84 ดีมาก

รวม 18 3.71 4.83 4.26 4.39 ดี

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
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