
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ระหวางวันที่  19-20 กันยายน 2561 

ปการศึกษา 2560 



คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  

ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 

 ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปญญาพงศ 

ประธานกรรมการ 

รศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี 

กรรมการ 

ผศ.ดร.ปณณรภัส ถกลภักด ี

กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

ผศ.ดร. สันตชัย รัตนนนท 

กรรมการ 

อาจารย ดร.วรีรัตน สัมพัทธพงศ  

(รองอธิการบดี มรภ.เทพสตรี) (ผอ. สสว. มรภ.นครปฐม) (รองคณบดี คณะวิศวกรรมฯ ม.หอการคาไทย) (คณบดี คณะวิทยฯ มรภ.วไลยฯ) (รอง ผอ. สสร. มรภ.วไลยฯ) 



ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรล ุ ผลการประเมนิจาก

คณะกรรมการ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.51 คะแนน 3.06 คะแนน ไมบรรลุ 3.06 คะแนน 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมคีุณวุฒปิริญญาเอก รอยละ 28.10 รอยละ 32.05 บรรลุ 4.01 คะแนน 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง

วชิาการ 
รอยละ 42.15 รอยละ 26.78 ไมบรรลุ 2.23 คะแนน 

1.4 การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 ขอ บรรลุ 5 คะแนน 

1.5 กจิกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 ขอ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมนิองคประกอบท่ี 1 3.86 คะแนน 

 องคประกอบที่ 1 

                        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560 



 

 

จุดเดน แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา ขอปรับปรุง 

ตัวบงชี้ 1.1 กลไกการกํากับดูแล ตดิตาม และตรวจสอบ

การดําเนนิงานประกันคุณภาพระดบัหลักสูตร  

 

ตัวบงชี้ 1.1 มหาวทิยาลัยควรทบทวนกลไกการกํากับดูแล ตดิตาม และ

ประเมินการดําเนนิงานประกันคุณภาพระดบัหลักสตูร ใหมีประสทิธผิลมาก

ขึ้น โดยเฉพาะองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน เพื่อคนหาจุดที่ไมเปนไป

ตามมาตรฐานและแกไขไดอยางทันทวงท ี

ตัวบงชี้ 1.5 กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

1. มหาวทิยาลัยควรรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนานักศกึษาในแตละดาน

ในภาพรวมจากทุกสวนงานทีเ่กี่ยวของ เชน สสร.และศูนยภาษา เพื่อใหเห็น

ภาพรวมของการดําเนนิงานทีค่รบถวนตามที่ไดดาํเนนิการจรงิ 

2. มหาวทิยาลัยควรมีการประเมินแผนกจิกรรมพัฒนานักศกึษาในภาพรวม

ตามแผนกลยุทธที่ไดกําหนดไว  
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ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรล ุ ผลการประเมนิจาก

คณะกรรมการ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวจิัยหรืองานสรางสรรค 

 

6 ขอ 6 ขอ บรรล ุ 5 คะแนน 

2.2 เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค คาเฉลี่ย 5.00 คาเฉลี่ย 3.54 ไมบรรล ุ  3.54 คะแนน 

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและ

นักวจิัย 

คาเฉลี่ย 5.00 
คาเฉลี่ย 4.44 

ไมบรรล ุ

 
4.44 คะแนน 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 4.33 คะแนน 

 องคประกอบที่ 2 

                        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560 



 

 

จุดเดน แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

2.1 มรีะบบการสงเสริมการคุมครองสิทธิงานวิจัยที่ชัดเจน สงผลใหใน

ปการศกึษา 2560 มผีลงานที่จดอนุสิทธบิัตรจํานวน 13 ช้ินงาน 

2.1 มหาวิทยาลัยควรมีการถอดบทเรียนเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิงานวิจัยและ

เผยแพรในกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อสงเสริมใหผลงานวิจัยของอาจารยใน

มหาวทิยาลัยซึ่งมจํีานวนมากไดรับการคุมครองทรัพยสินทางปญญามากขึ้น 

2.2 ผลงานทางวชิาการมจํีานวนมาก 2.2 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหผลงานวิจัยของอาจารย จัดหมวดหมูรวมถึงการ

สังเคราะหขอมูลที่งายตอการทําความเขาใจ และสะดวกตอการนําไปใชประโยชน

และจัดทําเปนฐานขอมูลเพื่อเผยแพรและเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปเขาถึงขอมูลและ

นําไปใชประโยชน  

2.3สัดสวนผลงานทางวิชาการที่มีคาน้ําหนักอยูในระดับสูง (0.80-

1.00) จํานวนมาก 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอปรับปรุง 

2.1 ดานระเบยีบการเบกิจายเงินสนับสนุนการวจัิย มหาวทิยาลัยควรเรงสรางความเขาใจ ดานการเบกิจายใหมคีวามเขาใจตรงกัน กับ

ผูที่เกี่ยวของทัง้ระบบ โดยทําเปนคูมือหรือแนวปฏบิัตทิี่เปนมาตรฐานเดียวกันทัง้

มหาวทิยาลัย 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรล ุ ผลการประเมนิจาก

คณะกรรมการ 

 

3.1 การบรกิารวชิาการแกสังคม 

 

 

6 ขอ 

 

 

6 ขอ 

 
บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมนิองคประกอบที่ 3 5 คะแนน 

 องคประกอบที่ 3 

                        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560 



จุดเดน แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1. ผลการใหบริการวชิาการอยางตอเนื่องในพืน้ท่ี 

ชุมชนคลองหา และชุมชนสวนพริกไทย ประสบความสําเร็จ

โดยในป 2560 ชุมชนสวนพริกไทยไดรับรางวัลศูนยจัดการ

ศัตรูพืชดเีดนของจังหวัดปทุมธาน ีและชุมชนคลองหาไดรับ

รางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด และรางวัลท่ี 2 ระดับพืน้ท่ีภาคกลาง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ขอปรับปรุง 

- 
- 

                        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560 



ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรล ุ ผลการประเมนิจาก

คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
6 ขอ 6 ขอ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 5 คะแนน 

 องคประกอบที่ 4 

                        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560 



 

 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มนีักศกึษาไดรับรางวัลดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมระดับชาตอิยาง

ตอเนื่อง ไดแก  

1.1 โครงการครบเครื่องเรื่องการเรือน เย็บรอยคอยจบี ประดิษฐ

ใบตองระดับชาต ิ 

1.2 งานที่นอมนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงทางดานส่ิงแวดลอม จาก

มูลนธิพิลเอกเปรม ตณิสูลานนท  

1.3 รางวัลประกวดดนตรพืีน้บานรวมสมัย 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การกําหนดวัตถุประสงคของแผนปฏบิัตกิารดานการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

1. มหาวทิยาลัยควรมกีารทบทวนวัตถุประสงคของแผนปฏบิัตกิารดาน

ศลิปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนกลยุทธและพันธ

กจิ ขอที่ 4 ของมหาวทิยาลัย 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรล ุ ผลการประเมนิจาก

คณะกรรมการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับตดิตาม

ผลลัพธตามพันธกจิกลุมสถาบันและเอกลักษณ

ของสถาบัน 

7 ขอ 7 ขอ บรรลุ 5 คะแนน 

5.2 ผลงานการบริหารของคณะ คาเฉลี่ย 

4.51 
คาเฉลี่ย 4.37 ไมบรรลุ 4.37 คะแนน 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ 

 

 

6 ขอ 

 

 

5 ขอ ไมบรรลุ 4 คะแนน 
 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 4.46 คะแนน 

 องคประกอบที่ 5 

                        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560 



 

 

จุดเดน แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1. ผูบรหิารมีวสิัยทัศนในการบรหิารที่ชัดเจน 

ซึ่งแสดงถงึอัตลักษณของมหาวทิยาลยัใน 20 ปขางหนา เห็นไดจากการจัดทําแผน

กลยุทธระยะ 20 ป โดยสอดคลองกับแผน 20 ปของกลุมมหาวทิยาลัยราชภัฏ  

2. ผูบรหิารมีวธิกีารบรหิารที่โดดเดน โดยใชหลักการสรางระบบและกลไกที่เปน

แนวคดิหลักของการบรหิารงานในแตละดาน เชน การวางแผนการบรกิารสูชุมชน 

ใชโมเดลของ สสส. มาปรับ 

- 

2. มกีารวางแผนระบบและกลไกการ 

ดําเนนิงานที่ตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรกลุมมหาวทิยาลัยราชภฏัที่มุงเนนการ

พัฒนาทองถิ่น โดยกําหนดกรอบอัตรากําลังอาจารยนักพัฒนาที่ดาํเนนิการดานนี้

เปนการเฉพาะ 

3. มหาวทิยาลัยไดรับการยอมรับจาก 

หนวยงานภายนอกเห็นไดจากความรวมมือในดานตางๆ อาท ิโครงการพัฒนา

หลักสูตรรวมกันกับสถานประกอบการ การใหทุนสนับสนนุในการศกึษาวจิัยเพื่อ

การพัฒนาสถานศกึษาสังกัดเทศบาลนครรังสติ 
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จุดที่ควรพัฒนา ขอปรับปรุง 

1. แผนกลยุทธทางการเงนิ 

 

1. มหาวทิยาลัยควรมกีารนําแผนกลยุทธทางการเงนิไปสู

การปฏบัิต ิและมกีารทบทวนอยางสม่ําเสมอ 

2. การประเมนิผลการดําเนนิงานดานธรรมาภบิาลของ

ผูบริหารมหาวทิยาลัย 

 

2. ผูบริหารระดับมหาวทิยาลัยควรมกีารนําผลการ

ประเมนิดานธรรมาภบิาล มาทบทวนปรับปรุงการ

ดําเนนิงานใหเปนรูปธรรมชัดเจน 

                        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560 

3. การบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรสายวชิาการ  3. มหาวทิยาลัยควรมกีารทบทวนแผนความเสี่ยงดาน

บุคลากรสายวชิาการ เชน การลาออกของอาจารยใน

ชวงเวลาท่ีสงผลกระทบตอมาตรฐานหลักสูตร 



 

 

องคประกอบ 
คะแนนกรรมการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.86 ระดับคุณภาพดี 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 4.33 ระดับคุณภาพดี 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.46 ระดับคุณภาพดี 

คะแนนเฉลี่ย  4.28 ระดับคุณภาพดี 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ 
คะแนนประเมนิเฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 
I P O คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลติบัณฑติ 5 3.12 5.00 3.06 3.86 ระดับคุณภาพดี 

องคประกอบที่ 2 วจิัย 3 3.54 5.00 4.44 4.33 ระดับคุณภาพดี 

องคประกอบที่ 3 บริการวชิาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 
ระดับคุณภาพดมีาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3 - 4.50 4.37 4.46 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 3.26 4.86 3.96 4.28 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน 4.28 ระดับคุณภาพดี 
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เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ชวงปการศึกษา 2557 - 2560 

                        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560 



 

ตัวบงชี้ คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
 

หมายเหตุ 
ปการศึกษา 2557 ปการศกึษา 2558 ปการศกึษา 2559 ปการศกึษา 2560 

1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.14 2.91 3.22 3.06 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอก 3.14 3.56 3.45 4.01 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ 2.39 2.21 1.91 2.23 

1.4 การบรกิารนักศกึษาระดับปรญิญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 

1.5 กิจกรรมนักศกึษาระดับปรญิญาตร ี 5.00 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมนิองคประกอบที่ 1 3.58 3.74 3.72 3.86 

2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวจัิยหรอืงาน

สรางสรรค 

5.00 5.00 5.00 5.00 

2.2 เงนิสนับสนุนงานวจัิยและงานสรางสรรค 4.38 3.97 5.00 3.54 

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและนักวจัิย 4.64 4.55 4.81 4.44 

ผลการประเมนิองคประกอบที่ 2 4.67 4.51 4.94 4.33 

    เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 ชวงปการศกึษา 2557 – 2560  แยกตามตัวบงชี้ 



 

ตัวบงชี้ คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
 

หมายเหตุ 
ปการศึกษา 2557 ปการศกึษา 2558 ปการศกึษา 2559 ปการศกึษา 2560 

3.1 การบรกิารวชิาการแกสังคม 5.00 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมนิองคประกอบที่ 3 5.00 5.00 5.00 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมนิองคประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00 5.00 

5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน 

5.00 5.00 5.00 
5.00 

5.2 ผลงานการบรหิารของคณะ 3.95 4.28 4.33 4.37 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 3.00 4.00 5.00 
4.00 

ผลการประเมนิองคประกอบที่ 5 3.98 4.43 4.78 4.46 

    เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 ชวงปการศกึษา 2557 – 2560  แยกตามตัวบงชี้ 



องคประกอบ ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล คะแนนเฉลี่ย แปลผล คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

องคประกอบที่ 1 การผลติบัณฑติ 3.74 ด ี 3.72 ด ี 3.86 ด ี

องคประกอบที่ 2 การวจิัย 4.51 ดมีาก 4.94 ดมีาก 4.33 ด ี

องคประกอบที่ 3 การบริการวชิาการ 5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.43 ดมีาก 4.78 ดมีาก 4.46 ด ี

คะแนนเฉลี่ย  4.27 ด ี 4.44 ด ี 4.28 ด ี

                    เปรียบเทียบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  
                        ชวงปการศกึษา 2558 – 2560  แยกตามองคประกอบ 



     
 จุดเดนภาพรวม 

1. ผูบริหารมวีสิัยทัศนในการบริหารท่ีชัดเจน และมีวธีิการบริหารท่ีโดดเดน โดยใชหลักการสรางระบบและกลไกท่ีเปน

แนวคิดหลักของการบริหารงานในแตละดาน   

2. มหาวทิยาลัยมีระบบการสงเสริมการคุมครองสทิธิงานวิจัยท่ีชัดเจน สงผลใหในปการศกึษา 2560 มผีลงานท่ีจด        

อนุสทิธิบัตรจํานวน 13 ชิ้นงาน 

3. มหาวทิยาลัยมผีลงานดานการพัฒนาท่ีแสดงถงึตนแบบการผลติครูท่ีเปนรูปธรรม ไดแก การพัฒนาโรงเรียนสาธิต ให

เปนโรงเรียนตนแบบ 

4. มหาวทิยาลัยมกีารสรางมาตรฐานดานภาษาอังกฤษใหแกนักศกึษา เชน มาตรฐานขอสอบภาษาอังกฤษ จาก

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย และการเปดสอนหลักสูตรสายครูท่ีเปนหลักสูตรนานาชาต ิและหลักสูตร 2 ภาษา 



 

 

     
จุดท่ีควรพัฒนาเรงดวน 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนแผนความเสี่ยงดานบุคลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะการ

ลาออกของอาจารยในชวงเวลาที่สงผลกระทบตอมาตรฐานหลักสตูร 

2. มหาวิทยาลัยควรทบทวนกลไกการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินการดําเนินงานประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร ใหมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยเฉพาะองคประกอบที่ 1 การกํากับ

มาตรฐาน เพื่อคนหาจุดที่ไมเปนไปตามมาตรฐานและแกไขไดอยางทันทวงที 
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