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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

  
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการเรียนการสอน จ านวน 80 หลักสูตร 

จ าแนกเป็นหลักสูตรปริญญาบัณฑิต จ านวน 70 หลักสูตร ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 7 หลักสูตร และ
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 3 หลักสูตร โดยด าเนินการภายใต้คณะวิชา 6 คณะวิชา และประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2560 - วันที่ 30 มิถุนายน 2560 พบว่ามี 5 หลักสูตร
คือ  หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุมสัมมนาและการจัดงาน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่  ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และอีกจ านวน 75 หลักสูตร ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.17 – 4.20 โดยมีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้
คะแนนสูงสุด หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้คะแนนต่ าสุด  ทั้งนี้ผลการ
ประเมินคุณภาพระดับคณะ ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 - วันที่ 4 สิงหาคม 2560 มีผลการประเมิน
คุณภาพระดับดี จ านวน 6 คณะวิชา มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.52 – 4.20 จากผลการประเมินคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2560 มีผลการประเมินคุณภาพระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.17) 
ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 3.88) เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ปัจจัยน าเข้ามี
คุณภาพระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.09) กระบวนการมีคุณภาพระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.43) และผลผลิตมี
คุณภาพระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.64) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินคุณภาพระดับดีมาก การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริหารจัดการ มี
ผลการประเมินคณุภาพระดับด ี

ข้อสังเกตส าคัญที่คณะกรรมการตรวจพบความผิดพลาด คือ ผลการประเมินในระดับหลักสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และบางหลักสูตรไม่ได้มีการก าหนด
เป้าหมายของ 7 ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ดังนั้น คะแนนข้อ 1.1 ผล
การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมในระดับคณะน่าจะมีความคลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริง  
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จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข 

1. ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิชา และมหาวิทยาลัยขาด
ความต่อเนื่อง ท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้อย่างแท้จริง 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร และคณะวิชาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมหาวิทยาลัยต้องวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อใช้ประโยชน์
ในการวางแผนยกระดับ (Improvement Plan) ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหลักสูตร 

2. คณาจารย์ และบุคลากรส่วนหนึ่งยังมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาค่อนข้างจ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าใจในองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินตามระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยต้องเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
คณาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา เนื่องจากบางกิจกรรมการพัฒนาต้องอาศัยเวลา และทรัพยากรทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อการพฒันา 

1. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
 1.1 สภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการควรติดตามผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบคุมหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยพบว่าบางหลักสูตรยังมิ ได้ด าเนินการให้ เป็นไปตามกรอบม าตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.1 เรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร)  ท าให้มีผลการประเมินไม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ส่งผลต่อการรับรอง
หลักสูตร การรับรองปริญญา และคุณภาพบัณฑิต 
 1.2 จากการตรวจสอบผลการประเมินระดับหลักสูตรพบว่า หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ 
จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลและการจัดการ
สุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุมสัมมนาและการจัดงาน และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรโดยมีแผนการเรียนให้
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 แต่หลักสูตรมิได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด มีผลให้คะแนนประเมินของ 3 หลักสูตร
ดังกล่าวเป็น “0”  
 1.3 ในส่วนของหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (คณะวิทยาการจัดการ) ไม่ได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรภายในรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีผลการประเมินไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน 

2. ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
 2.1 มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการด ารงไว้ซึ่งหลักสูตรที่มีความจ าเป็นส าหรับการ
มุ่งสู่ Thailand 4.0 และการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายมากแต่ยังคงมีความส าคัญ 
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 2.2 จากการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา พบว่า ผลการประเมิน
บางคณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัย ควร
วางแผนจัดคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะวิชาให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 2.3 มหาวิทยาลัยต้องวิเคราะห์ภาพรวม และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะวิชาและหลักสูตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
พัฒนาคณะวิชาและหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 2.4 ควรทบทวนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะวิชาให้มีการพัฒนาด าเนินการสร้างนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 โดยเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่น  เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านวิชาการ ที่แสดงศักยภาพบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 2.5 มหาวิทยาลัยต้องสร้างวัฒนธรรมคุณภาพส าหรับคณาจารย์ และบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร และการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนความรู้ 
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยการวางระบบการประกันคุณภาพทั้งใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสูว่ิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
 2.6 พัฒนาระบบด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีความสุขในการท างาน รวมทั้งสร้างความผูกพัน (Engagement) และการธ ารงรักษา
บุคลากร 
 2.7 มหาวิทยาลัยควรทบทวนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสนับสนุนระดับมหาวิทยาลัย อาทิ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักงานบริการวิชาการและฝึกอบรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้สามารถแสดง
ศักยภาพของคณาจารย์ในการเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคมเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง และผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์ในรูปแบบต่าง ๆ 

3. ข้อเสนอแนะระดับคณะวิชาและหลักสูตร 
 3.1 ภายหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและหลักสูตร คณะวิชาต้องก ากับให้
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท าแผนยกระดับคุณภาพระดับหลักสูตร 
(Program Improvement Plan) และมหาวิทยาลัยต้องก ากับให้ผู้รับผิดชอบระดับคณะวิชา ด าเนินการจัดท า
แผนยกระดับคุณภาพระดับคณะวิชา (Faculty Improvement Plan) ติดตามตรวจสอบการด าเนินการตาม
แผนดังกล่าวโดยเคร่งครัด  และน าเสนอผลการด าเนินงานเพื่อพิจารณาในกรรมการประจ าคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะวิชาและระดับหลักสูตรอย่างยั่งยืน 
 3.2 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร พบว่าหลายหลักสูตรมีคะแนนผลการ
ประเมินมากกว่า 3.01 ติดต่อกัน 2 ปี ซึ่งเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งในการขอขึ้นทะเบียนเพื่อการเผยแพร่
หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน (Thai Qualification Framework : TQR) ตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดังนั้น หลักสูตรดังกล่าวจึงควรประสานงานกับคณะวิชา และมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยในการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อไป 
 3.3 วิทยาลัยนานาชาติควรทบทวนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย 
และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่มีลักษณะความเป็น “นานาชาติ” สามารถรองรับการผลิตบัณฑิตที่มี
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คุณภาพ และตอบสนองความต้องการในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง โดยการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
นานาชาตน้ัิน เป็นการเรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนทั้งภาษา และศาสนา ของพหวุัฒนธรรม  
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมิน 
1. วัตถปุระสงค์ของการประเมิน 

1.1 ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนดขึ น โดยการวิเคราะห์ / เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์และเป้าหมายของตัวบ่งชี ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

1.2 ให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่เกณฑ์และเป้าหมายที่ตั งไว้ 

1.3 ให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 

2.  วิธีการประเมิน 
2.1 การวางแผนและการประเมิน  
 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม  

1. คณะกรรมการฯ ศึกษารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนด าเนินการประเมิน  
2. ประธานกรรมการได้ประชุม เพ่ือแบ่งหน้าที่ในการประเมินฯ ให้กับกรรมการ  

 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณ์)  

1. มหาวิทยาลัยฯ แนะน าบุคลากร และรายงานผลสรุปผลการประเมินตนเอง  

2. ประธานคณะกรรมการชี แจงท าความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
และสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ประเมินคุณภาพ ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  

3. เมื่อฟังรายงานผลสรุปการประเมินตนเองจากมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการประเมินได้
ขอความอนุเคราะห์สิ่งอ านวยความสะดวกจากมหาวิทยาลัยฯ  

4. หลังจากตรวจหลักฐาน/อ้างอิงแล้ว คณะกรรมการประเมินได้สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ
ต่างๆเพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ น  

5. คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยฯ ประธานคณะกรรมการแจ้งผล
การประเมินขั นต้นอย่างไม่เป็นทางการ พร้อมทั งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  

6. ประธานคณะกรรมการขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ และให้ความอนุเคราะห์ระหว่างการ
ประเมิน  

 การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม  

1. วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ ว่าสอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพมากน้อยเพียงใด  

2. วิเคราะห์จุดแข็ง วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม จุดที่ควรปรับปรุง เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป  

3. เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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2.2  วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

1. ศึกษารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานจากระบบ  CHE QA Online และเอกสาร SAR 
รวมทั งหลักฐานประกอบ ณ มหาวิทยาลัยราขภัฎพระนคร โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน  

2. สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

3. เยี่ยมชมสถานที่ ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรารม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยการฝึกหัดครู บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ตรวจสอบจากหลักฐานการด าเนินงาน  
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คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน

(ปี 2558) (ปี 2559)

ตวับง่ชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสตูรโดยรวม 3.12 3.37 3.37

ตวับง่ชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่มีคณุวฒิุปริญญาเอก 4.8 5 5

ตวับง่ชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 2.16 2.334 2.33

ตวับง่ชีท้ี่ 1.4 การบริการนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 5    1     2    3     4     5     6 5

ตวับง่ชีท้ี่ 1.5 กิจกรรมนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 3    1     2    3     4     5     6 3

ตวับง่ชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยั

หรืองานสร้างสรรค์
5

   1     2    3     4     5     6
5

ตวับง่ชีท้ี่ 2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 4.12 4.938 4.94

ตวับง่ชีท้ี่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 3.34 3.452 3.45

ตวับง่ชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สงัคม 5    1     2    3     4     5     6 5

ตวับง่ชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5    1     2    3     4     5     6     7 5

ตวับง่ชีท้ี่ 5.1 การบริหารของสถาบนัเพ่ือการก ากับติดตามผลลพัธ์

ตามพนัธกิจกลุม่สถาบนั และเอกลกัษณ์ของสถาบนั
2

   1     2    3     4     5     6     7
4

ตวับง่ชีท้ี่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 3.88 4.088 4.09

ตวับง่ชีท้ี่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลกัสตูรและคณะ 4    1     2    3     4     5     6 4

เฉลี่ยคะแนนรวมทกุตวับง่ชีข้องทกุองค์ประกอบ 3.88 4.17

ตัวบ่งชีคุ้ณภาพ

คะแนนผลการประเมนิระดับมหาวทิยาลัย จากระบบ CHE QA Online

ประจ าปีการศกึษา 2559  เทยีบกับปีการศกึษา 2558

ผลลัพธ์ (ปี 2559)
(%หรือสัดส่วน) (ข้อที่ผ่าน)

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

7
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องค์ประกอบคุณภาพ ผลการประเมิน
I P O 0.00<=1.50การดาํเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน
1.51–2.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช้
3.51-4.50 การดาํเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก

องค์ประกอบท่ี 1 3.67 4.00 3.37 การดําเนินงานระดบัดี

องค์ประกอบท่ี 2 4.94 5.00 3.45 การดําเนินงานระดบัดี

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - การดําเนินงานระดบัดีมาก

องค์ประกอบท่ี 4 - 5.00 - การดําเนินงานระดบัดีมาก

องค์ประกอบท่ี 5 - 4.00 4.09 การดําเนินงานระดบัดี

เฉล่ียรวมทกุตวับง่ชี ้

ของทกุองค์ประกอบ
4.09 4.43 3.64 การดําเนินงานระดบัดี

ผลการประเมิน การ

ดําเนินงาน

ระดบัดี

การ

ดําเนินงาน

ระดบัดี

การ

ดําเนินงาน

ระดบัดี

5.00

4.03

4.17

ตารางท ี่ ป.2    ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

รวม

3.74

4.46

5.00
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ข้อเสนอแนะรายตัวบ่งช้ี  องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนานักศึกษาที่ยังไม่

สมบูรณ์  ในด้านการก าหนดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี รวมระดับแผน และตัวชี วัด

ระดับ โครงการ/กิจรรมที่ เป็นผลสะท้อนการ

ด าเนินงานและความส าเร็จของแผนและกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการ 

 

 

1. ผู้บริหารจะต้องท าความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา โดยวิเคราะห์

อ งค์ ป ระกอบ ของแผน พั ฒ น านั กศึ กษ าให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับสถาบันที่ว่าด้วย เรื่อง 

การพัฒ นาคุณ ลักษณ ะของนั กศึกษาตามที่

ม ห า วิ ท ย าลั ย ได้ ก า ห น ด   มี ก า ร ก า ห น ด

วัตถุประสงค์และตัวบ่งชี ความส าเร็จของแผนฯที่ 

สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

และต้องก าหนดตัวชี วัดโครงการ/กิจกรรมที่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ของโครงการ/

กิจกรรม ตลอดจนต้องรายงานผลการประเมิน

ความส าเร็จระดับแผนฯ ระดับโครงการ/กิจกรรม 

และวิเคราะห์ผลประเมินสู่การน าไปพัฒนาต่อไป  

2. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินยังตอบสนองการ

พัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต “บัณฑิตเป็นคนดี มี

ความเป็นไทย ใฝ่รู้และท างานได้” ได้ไม่ครอบคลุม

ทั ง ใน โค ร งก าร /กิ จ ก รรม ที่ ร อ งรั บ แ ล ะผ ล

ความส าเร็จในการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

2. ผู้บริหารจะต้องก ากับให้มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมที่หลากหลายที่รองรับความส าเร็จในการ

พัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต ตลอดจนสามารถ

สร้างเครื่องมือการวัดและประเมินคุณลักษณะ/

พฤติกรรมตามอัตลักษณ์ได้อย่างเหมาะสม และ

ครอบคลุ มนั กศึ กษาทุ กระดับ  ทุ กชั นปี  ทุ ก

สาขาวิชา และทุกคณะวิชา  

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้มีข้อมูล

เที่ยงตรงและทันสมัยต่อการใช้งาน 

3. ผู้บริหารควรท าการวิเคราะห์ฐานข้อมูลศิษย์

เก่า/สมาคมศิษย์เก่า เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์

สร้างการมีส่วนร่วม เครือข่าย และความเข้มแข็ง

ให้แก่มหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ น 
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ข้อเสนอแนะรายตัวบ่งช้ี องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 

จดุเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยอยู่ในระดับดีมาก 
(งบประมาณรวม 35,519,760 บาท) คิดเป็น 
75,593.96 บาท/คน 
 
 

 

1. ควรก าหนดกลยุทธ์สนับสนุนทุนวิจัยที่แตกต่าง 
ตามบริบทของหน่วยงาน เช่น 
   - คณะวิชาที่จัดตั งขึ นใหม่ ควรวางระบบการ
สนับสนุนในรูปแบบการรวมกลุ่มวิจัย หรือจัดให้มี
พ่ีเลี ยงวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
   - ส าหรับคณะวิชาที่มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ 
อาจส่งเสริมให้จัดตั งหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย โดยอาจ
ก าหนดตัวชี วัดความส าเร็จของหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย 
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จ านวนเงินทุนวิจัย
จากภายนอก รายได้จากการบริการวิชาการของ
หน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย รวมทั งผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ เพ่ือให้หน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยที่จัดตั งขึ นมี
ความเข้มแข็ง 
2. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์
เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยที่มีอยู่ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการขาดความ
หลากหลายในแหล่งเผยแพร่ ส่วนใหญ่เป็นการ
น าเสนอในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์วารสาร
วิจัยราชภัฏพระนคร 

1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดเงื่อนไขในการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
 

 

ข้อเสนอแนะรายตัวบ่งช้ี องค์ประกอบท่ี 3 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาระดบัมหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ปีการศกึษา 2559 20 

ข้อเสนอแนะรายตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรม 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

ข้อเสนอแนะรายตัวบ่งช้ี องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ไม่พบการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย  
 
 
 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องทบทวน จัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องมีการน า
ผลการวิ เคราะห์ต้นทุนต่อหน่ วยในการผลิต
นักศึกษา (Unit Cost) เสนอคณะกรรมการบริหาร
และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาความคุ้มค่า 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการใช้จ่าย รวมทั ง 
วิเคราะห์โอกาสในการแข่งขันกับหลักสูตรเดียวกัน
ในมหาวิทยาลัยอื่น 

2. ไม่พบการด าเนินงานการจัดการความรู้อย่าง
ครบวงจรเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่มีการจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบและเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงทุก
หน่วยงาน 

2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องวางแผนกลยุทธ์ด้าน
การจัดการความรู้ ก าหนดเป้าหมาย และก ากับ
ติดตามให้มีการด าเนินการตามแผนจนกระทั่งได้
องค์ความรู้ ใหม่ที่น าไปใช้ประโยชน์ ได้จริงทุก
หน่วยงาน 
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