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บทสรุป 

โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจาํปการศึกษา 2559 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตั้งอยู ณ เลขท่ี 398 หมู 9 ถ.สวรรควิถี ต.นครสวรรคตก อ.เมืองนครสวรรค      

จ.นครสวรรค เปนมหาวิทยาลัยท่ีจัดอยูในประเภทสถาบันกลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค  เปนสถาบันการ ศึกษาระดับ อุดม ศึกษา  สั ง กัดสํ านั กงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธกิาร เริ่มกอตั้งเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 มีชื่อเดิมวา “โรงเรียนฝกหดัครูมูลกสิกรรม” ประจํา

มณฑลนครสวรรค ตอมาในป  พ.ศ.2475 ไดมีการยุบไปรวมกับโรงเรียนฝกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน     

ป  พ.ศ.2477 ไดตั้งเปนโรงเรียนประถมสามัญเกษตรกรรม ในป พ.ศ.2498 ตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครูนครสวรรค และ

ในป  พ.ศ.2511 ตั้งเปนวิทยาลัยครูนครสวรรค ตอมาใน วันท่ี 14 กุมภาพันธ  พ.ศ.2535 ไดรับพระราชทานชื่อจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เปนสถาบันราชภัฏนครสวรรค  และวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 

ไดรับการจัดตั้งใหเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” จนถึงปจจุบัน 

ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย มีคณะวิชาตางๆ ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีและบัณฑิตวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตร ีจํานวน 50 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร มีจํานวน

นักศึกษาทั้งหมด 12,351 คน  เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 11,605 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

จํานวน 180 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 520 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 46 คน มีจํานวนอาจารยประจํา

ท้ังสิ้น 396.5 คน จําแนกเปน อาจารยคุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 3 คน คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 291.5 คน     

และคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 102 คน โดยมีตําแหนงทางวิชาการ ไดแก อาจารย จํานวน 294.5 คน ผูชวย

ศาสตราจารย จํานวน 94 คน และรองศาสตราจารย จํานวน 8 คน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีผลการประเมินตามองคประกอบ ตัวบงชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2559 อยูในระดับดี (4.22 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) โดยมีผลการประเมิน ระดับดี

มาก จํานวน 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ (5.00 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) และ

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5.00 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) และมีผลการประเมิน

ระดับดี จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต (3.68 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย (4.45 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (4.36 

คะแนน จากระดับ 5 คะแนน)  
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ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวาง ปการศึกษา 2558 กับ ปการศึกษา 2559 

 

องคประกอบตัวบงช้ี 

ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

ผลการ

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

ผลการ

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.91 พอใช 3.05 พอใช 

1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.17 พอใช 3.22 พอใช 

1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1.94 ปรับปรุง 2.14 ปรับปรุง 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 ด ี 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 1 3.40 พอใช 3.68 ดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 
5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 5.00 ดีมาก 4.51 ดีมาก 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 4.13 ดี 3.84 ดี 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 2 4.71 ดีมาก 4.45 ดี 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 3 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 4 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ

ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน 
4.00 ดี 5.00 ดีมาก 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.06 ด ี 4.07 ด ี

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 4.00 ดี 4.00 ดี 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 5 4.02 ดี 4.36 ดี 

เฉล่ียคะแนนรวม 5 องคประกอบ 4.09 ดี 4.22 ดี 
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กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวาง ปการศึกษา 2558 กับ ปการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  

 จุดเดน 

มหาวิทยาลัยมีมาตรการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย 30,000 บาท และ

รองศาสตราจารย 60,000 บาท จึงทําใหมีอาจารยอยูระหวางยื่นขอผลงานทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน 22 คน และ รองศาสตราจารย จํานวน 4 คน 
 

ตัวบงช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

1. ควรเรงรัดการปรับปรุงคุณภาพ ในหลักสูตรท่ียังมีผลการประเมินระดับปานกลาง (6 หลักสูตร) และเม่ือ

พิจารณาพบวา มีคาคะแนนนอยในองคประกอบท่ี 3 ทุกหลักสูตร องคประกอบท่ี 6 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และองคประกอบท่ี 4 ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ภาครัฐแนวใหม 

2.91 3.17 

1.94 5.00 

4.00 

5.00 

5.00 

4.13 5.00 

5.00 

4.00 

4.06 

4.00 
3.05 

3.22 

2.14 

5.00 

5.00 

5.00 

4.51 

3.84 5.00 

5.00 

5.00 

4.07 

4.00 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

2.1 

2.2 2.3 

3.1 

4.1 

5.1 

5.2 

5.3 

ปการศึกษา 2558 

ปการศึกษา 2559 
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2. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการสงเสริม ชี้แจง ทําความเขาใจ แกคณาจารยเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการ

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

ตัวบงช้ี 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

1. ควรมีแผนพัฒนาอาจารยและเรงรัด ใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ในคณะท่ีมีสัดสวนอาจารยปริญญา

เอก นอย ไดแก คณะวิทยาการจัดการ (14.67%) และ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (18.03%) 

2. มหาวิทยาลัยมีแผนการสงเสริมใหคณาจารยเขารับการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา โดยจัดเปนโครงการ

สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหแกคณาจารยท่ีสนใจ ซ่ึงในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก

คณาจารยแตละราย จะใชงบประมาณจํานวนมาก จึงมีขอจํากัดในดานของจํานวนอาจารยท่ีจะยื่นขอทุนในแตละ

ปงบประมาณ 
 

ตัวบงช้ี 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนและเรงรัดคณาจารยท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ

โดยเฉพาะคณะท่ียังมีปริมาณนอยและยื่นขอนอย ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ คณะครุศาสตร 
 

ตัวบงช้ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

1. ควรมีการเก็บรวบรวมสถิติการใหบริการและวิเคราะหผลการใหคําปรึกษาและการใหบริการอ่ืน ๆ ในทุก

ชองทางท้ังในดานการใหบริการทางตรงโดยกองพัฒนานักศึกษาและการใหบริการผานสื่อสังคมออนไลน 

2. การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว ควรหาจุดเนนของกิจกรรมใน

แตละปและสรางความหลากหลายของกิจกรรมเพ่ือสรางโอกาสในการหางานของนักศึกษา รวมถึงการศึกษาตอดวย 

3. กรณีระบบการประเมินผลการใหบริการนั้น ควรดําเนินการผานออนไลน 
 

ตัวบงช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

1. การจัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาควรเพ่ิมการมีสวนรวมของสโมสรนักศึกษาระดับคณะ 

2. การจัดกิจกรรมใหความรูดานการประกันคุณภาพควรเพ่ิมกลุมเปาหมายถึงระดับสาขาหรือหัวหนาหมูเรียน 
 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

จุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศและมีระบบและกลไกการบริหารเพ่ือพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคสงผล

ใหนักวิจัยความเชี่ยวชาญมากข้ึน 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจน  เชน 1% - 2% ของเงินรายไดโดยขอความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนําผลงานวิจัยไปเผยแพรระดับชาติและนานาชาติโดยผาน

กรรมการพิจารณาอยางเปนรูปธรรม 

2. ควรมีการนําระบบสารสนเทศท่ีมีอยูแลว  คือ NSRU-MIS นําไปใชในการบริการจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพและจัดระบบการวิจัยใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยการจัดกลุมขอมูลท่ีสามารถนําไปใชในการตัดสินใจได เชน 

กลุมการตีพิมพเผยแพร การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน จํานวนนักวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย เปนตน  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตัวบงช้ีนี้ 

1. การกํากับและติดตามการบริหารงานวิจัยนั้น ควรเริ่มอยางนอยไตรมาสท่ี 2  

2. การประสานขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับตัวบงชี้ควรอยูในรูปแบบเดียวกัน 
 

ตัวบงช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การสงเสริมและพัฒนาอาจารยในการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยและการทํางานวิจัยควรดําเนินการให

ครบทุกคนหรือเสนอเปนโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการ 

2. การกํากับและติดตามการจัดสรรงบประมาณหรือการเสนอของบประมาณใหครอบคลุมทุกหนวยงาน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตัวบงช้ีนี้ 

การกําหนดการติดตามจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ใหมีการรายงานจากหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหมีคะแนนท่ี

สูงข้ึนและไดตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบงช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กําหนดงบประมาณในการเผยแพรผลงานใหเหมาะสมตามคาคะแนนของผลงานการตีพิมพ 

2. ตองหามาตรการสงเสริมและพัฒนาคณะหรือหนวยงานท่ีมีผลคะแนนท่ีต่ํา เพ่ือพัฒนาใหสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตัวบงช้ีนี้ 

ดําเนินการตรวจสอบและตรวจติดตามคาคะแนนตัวบงชี้นี้อยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีคาคะแนนเพ่ิมข้ึน 
  

องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

 จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอกและมีความเขมแข็ง 

2. มหาวิทยาลัยมีขอมูลเชิงพ้ืนท่ีพรอมใหบริการวิชาการ 

3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและสามารถบูรณาการรวมกันได 

4. มหาวิทยาลัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรขยายผลตอยอดสูงานวิจัย 

2. ตองหาแหลงเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก 

3. ตองพัฒนาฐานขอมูลดวยระบบสารสนเทศ 

4. ควรกําหนดชุมชนเปาหมายในการพัฒนาใหชัดเจนตั้งแตเริ่มตนซ่ึงเปนความรวมมือจากคณะตาง ๆ ในเชิง

บูรณาการและหนวยงานภายนอกเพ่ือใหชุมชนเปาหมายมีความเขมแข็งและยั่งยืน 
 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน 

มหาวิทยาลัยมีสํานักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีการดําเนินกิจกรรมทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตลอดปและเปนหนวยงานท่ีขับเคลื่อนงานดานวัฒนธรรมของจังหวัดไดเปนอยางดี เนื่องจากมีการจัดทําฐานขอมูล

ดานวัฒนธรรมสามารถสืบคนไดและเปนสวนท่ีดําเนินงานในโครงการท่ีสําคัญของจังหวัดนครสวรรค 

 แนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานบุคลากรและจังหวัดนครสวรรคเปนเมืองท่ีมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจึงควรสงเสริมการศึกษาและวิจัยเพ่ือคนหาความหลากหลายทางชาติพันธุ วัฒนธรรมพ้ืนบาน 

ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการรักษาวัฒนธรรมสูการสรางมาตรฐานและเผยแพรใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติตอไป 

2. ดวยศักยภาพของระบบและกลไกทางดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมหาวิทยาลัยมี อาจพิจารณา

ดําเนินการตอยอดในการสรางมาตรฐานทางวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ควรกําหนดนโยบายในระดับมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนในการสงเสริมการศึกษาและวิจัยเพ่ือคนหาความ

หลากหลายทางชาติพันธุ วัฒนธรรมพ้ืนบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการรักษาวัฒนธรรมสูการสรางมาตรฐานและ

เผยแพรใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติตอไป  
 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง/จุดเดน 

 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีมีความชัดเจนท้ังในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

 จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรออกแบบการทํางานและกําหนดเปาหมายการทํางานในเชิงลึกในเนื้อหาของคุณภาพตามเกณฑในแตละ

ตัวบงชี้ ไดแก คุณภาพของการบริการในชุมชนเปาหมาย การบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคลองการปฏิบัติงานจริง หลัก

ธรรมาภิบาลในแตละขอตองเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริงพรอมท้ังกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เปนตน 
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ตัวบงช้ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ

สถาบัน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  

1. ในขอ 1 การพัฒนาแผนกลยุทธตองกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จของแผนกลยุทธ โดย

เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือจะสามารถระบุการบรรลุหรือไมบรรลุเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

2. ในขอ 2 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินตองเขมขน

และมีความชัดเจนในการวิเคราะหตามประเด็นตางๆ เชน สัดสวนคาใชจายดานตางๆ ความคุมคาในการเปดหลักสูตร 

และโอกาสในการแขงขัน และควรทําการกํากับติดตามในหลายวิธีการมากกวาการจัดอบรมใหความรูอยางเดียว 

3. ในขอ 3 การดําเนินงานตามแผนบริหารความความเสี่ยงนั้น ควรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตาม

แนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีเสนอไวใหชัดเจน และกําหนดความสําเร็จท่ีแสดงถึงความเสี่ยงท่ีลดลงหรือไมเกิด

ความเสียหายใหมีความชัดเจน และควรพิจารณาความเสี่ยงท่ีสอดคลองกับบริบทงานจริงเพ่ิมเติม 

4. ในขอ 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลนั้น ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบและหนวยงานท่ีเก่ียวของใน

การเก็บขอมูลและกํากับติดตามการดําเนินงานใหครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีชัดเจน ไดแก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

สํานักงานอธิการบดี เปนตน โดยหลักธรรมาภิบาลแตละประการจะมีการสรุปผลการดําเนินงาน คําอธิบาย เอกสาร 

ภาพประกอบ (ถามี) ฯลฯ แลวจึงรวบรวมทําเปนเลมรายงานการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลประจําปเพ่ือ

ประกอบการรายงาน 

5. ในขอ 6 มหาวิทยาลัยควรสรางระบบและกลไกในการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ิมความกาวหนา

ในตําแหนงวิชาชีพตามกรอบอัตราท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด และพิจารณาจัดสวัสดิภาพและสวัสดิการใหบุคลากรท้ัง

ในสวนกลางและศูนยการศึกษายานมัทรีเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานและสรางขวัญกําลังใจ 

6. ควรมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ โดยนําขอเสนอแนะจากกรรมการประเมินและสภา

มหาวิทยาลัย ไปจัดทําแผนงาน/กิจกรรม/โครงการในรอบปการศึกษานั้น ๆ  
 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  

1. ควรใหความสําคัญตัวบงชี้ท่ีหลักสูตรและคณะดําเนินการและจัดสรรงบประมาณ ใหเหมาะสมตอการ

พัฒนาตามตัวบงชี้ใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

2. ผูกํากับและผูรับผิดชอบตามองคประกอบตัวบงชี้ตองตระหนักและใหความสําคัญในการกํากับติดตาม

อยางตอเนื่อง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ประจาํปการศึกษา 2559 
ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงช้ี ตามองคประกอบคุณภาพ 

 

 

 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

 

คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

/ = บรรลุ 

x = ไมบรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือ ขอ) 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.51 คะแนน 167.70/55 3.05 X 3.05 พอใช  

1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 24 (102x100)/396.5 25.73 / 3.22 พอใช  

1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละ 30.12 (102x100)/396.5 25.73 X 2.14 ปรับปรุง  

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ขอ 6 ขอ / 5.00 ดีมาก  

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ขอ 6 ขอ / 5.00 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 1  3.68 ดี  

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
5 ขอ 6 ขอ 

/ 
5.00 ดีมาก 

 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 5.00 คะแนน 22.55/5 4.51 X 4.51 ดีมาก  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

3.51 คะแนน 19.22/5 3.84 / 3.84 ดี  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 2  4.45 ดี  
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องคประกอบตัวบงช้ี 

 

 

คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

/ = บรรลุ 

x = ไมบรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือ ขอ) 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5 ขอ 6 ขอ / 5.00 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 3  5.00 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม 
6 ขอ 6 ขอ / 5.00 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 4  5.00 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ

ของสถาบัน 

5 ขอ 7 ขอ / 5.00 ดีมาก  

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.00 คะแนน 20.36/5 4.07 / 4.07 ด ี  

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

คณะ 
5 ขอ 5 ขอ / 4.00 ดี  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 5  4.36 ดี  

เฉล่ียคะแนนรวม 5 องคประกอบ  4.22 ดี  
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ตารางวิเคราะหผลการประเมิน ระดับสถาบัน 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉล่ีย 

0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50  การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 2.68 5.00 3.05 3.68 คุณภาพระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.51 5.00 3.84 4.45 คุณภาพระดับดี 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 คุณภาพระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 คุณภาพระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ - 4.50 4.07 4.36 คุณภาพระดับดี 

ผลการประเมิน 
3.29 4.86 3.65 

4.22 คุณภาพระดับด ี
พอใช ดีมาก ดี 

 
 


