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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน ประจาปีการศึกษา 2557-2559
หน่วยงาน
I
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร

2.79
1.58
2.72
3.34
2.45

วิทยาศาสตร์ฯ
พยาบาลศาสตร์

สานักงานอธิการบดี

สานักวิทยบริการฯ
สถาบันวิจัยฯ
ส า นั ก ส่ ง เส ริ ม
วิชาการฯ

ปีการศึกษา 2557
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ผล
ทุกตัวบ่งชี้
ประเมิน I
P
O
4.14
4.86
4.57
3.86
3.57

4.22
4.17
3.56
4.16
3.49

3.74
3.74
3.85
3.74
3.22

3.24 4.29 3.45
3.09
1.71

3.43
4.14

3.50
2.66

ปีการศึกษา 2558
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ผล
ทุกตัวบ่งชี้
ประเมิน I
P
O

2.78
2.48
3.46
3.10
3.81
4.60

4.57
5.00
4.86
4.00
3.86
4.86

4.01
4.15
4.22
3.60
3.73
4.35

3.94
4.09
4.33
3.66
3.82
4.70

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก

2.86
2.33
2.83
3.36
3.22

3.84

ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี

3.34
3.17
4.73

พอใช้
พอใช้
ดีมาก

3.28
1.97

3.86
4.86

4.08
2.00

3.71
3.52
4.68

ดี
ดี
ดีมาก

4.61

ดีมาก

4.48

ดีมาก

4.77

ดีมาก

4.70

ดีมาก

4.98

ดีมาก

4.94

ดีมาก
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ปีการศึกษา 2559
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ ย ผล
ทุกตัวบ่งชี้
ประเมิน
P
O
4.57
5.00
4.86
4.00
4.43

3.92
4.22
4.28
3.19
4.14

3.94
4.06
4.14
3.68
4.01

4.11 5.00 4.10

4.59

3.94
1.62

4.39
3.48

4.71
4.71

4.14
2.90

4.85
4.32
4.48
4.87

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามองค์ประกอบของคุณภาพ
ตามเกณฑ์ สกอ. มีผลการประเมินคุณภาพตนเองของคณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559 มี
คะแนนเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับดี
คณะกรรมการมีผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปีก ารศึกษา 2559 มีคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมตามองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับดี
สรุปดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ย 5 องค์ประกอบคุณภาพ พบว่า
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
มีคะแนนเฉลี่ย 3.29
อยู่ในระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
มีคะแนนเฉลี่ย 4.51
อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
มีคะแนนเฉลี่ย 4.00
อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50
อยู่ในระดับดีมาก
2. จุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. คณะมีผู้บริหารและทีมงานที่เข้มแข็ง มีภาวะผู้นาสูง และทางานเป็นทีม
2. คณะมีการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพที่ดี มีการกากับติดตามและประเมินผลในระบบการ
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ช่วยให้เกิดการบริหารจัดการคุณภาพที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล
3. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเรียบร้อย มีสัมมนาคารวะ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะและการประเมินคุณภาพของคณะโดยนาเอา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้มากขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Smart Facility
2. ควรปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และศูนย์ทักษะ Skill bank ความเป็นครู เช่น ห้อง
Smart Classroom เพื่อฝึกทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้นวัตกรรมในการเรียนการสอน เป็นต้น
และห้องปฏิบัติหลักสูตร Curriculum Laboratory ที่ทันสมัย เช่น มีการนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนในต่างประเทศ สาหรั บนักศึกษา และครูประจาการในการค้นคว้า และวิจัยรวมถึงการพัฒ นา
คุณภาพการเรียนการสอน
3. ควรพั ฒ นาวิธีส อนใหม่ ๆ ที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ของคณะ หรือ เป็ น ต้ น แบบในการพั ฒ นา
คุณภาพบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ทาผลงานอย่างต่อเนื่อง
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2. ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้ได้คุณวุฒิการศึกษาสูงขึ้นและให้มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญเรื่องอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ โดยพิจารณาให้เป็นอาจารย์

ประจามากขึ้น เพื่อความเข้มแข็งของคณะและส่งผลสู่มหาวิทยาลัยให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ข้อเสนอแนะ
1. คณะได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยอยู่แล้ว
แต่ควรเพิ่มรายละเอียด วัน เดือน ปี ในการเผยแพร่งานวิจัย และการนาไปใช้ประโยชน์ให้ครบถ้วน
2. ควรให้บุคลากรในคณะทุกคนมีการพัฒนาสมรรถนะตนเองด้านงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี
3. อาจารย์ทุกคนควรมีการจัดทาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และการบริการวิชาการ ยกระดับคุณภาพของบัณฑิตและพัฒนาครูตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการวิเคราะห์ แผนกลยุทธ์ ของคณะตามประเด็นยุ ทธศาสตร์แต่ละประเด็นเพื่ อน ามา
สังเคราะห์เป็นแผนบริการวิชาการของคณะ ที่ครอบคลุมถึงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก กาหนดพื้นที่ใน
การพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ในแผนบริ การวิชาการควรกาหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ของแผนให้ ชัดเจนเพื่ อให้ สามารถ
ประเมินความสาเร็จของแผนได้

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการตั้งค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนที่เกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณค่าศิลปวัฒนธรรมที่ควร
พัฒนาขึ้นในตัวนักศึกษา
2. ควรปลูกฝังนักศึกษาให้มีความผูกพันกับคณะและมหาวิทยาลัย Royalty และพัฒนาต่อไปเป็น
วัฒนธรรมองค์กร

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารและทีมงานมีภาวะผู้นาและความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพ
ของคณะให้บรรลุเป้าหมาย
2. นักศึกษาครูมีระเบียบวินัยที่ดี รู้จักสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
3. คณะมีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มองเห็นความก้าวหน้าในผลงานได้อย่าง
ชัดเจน
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ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากคณะมีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะและเจตคติในความเป็นครู
จึ งควรให้ มี การปรั บปรุ งห้ องปฏิ บั ติ การหลั กสู ตร (Curriculum Lab) ให้ ทั นสมั ย เช่ น น าหลั กสู ตรจาก
ต่างประเทศมาให้นักศึกษาค้นคว้าเป็นต้น
2. ควรจัดทาแผนบริหารบุคคลให้ชัดเจน แยกส่วนออกจากแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งอาจใช้ในเล่ม
เดียวกันก็ได้ แต่แบ่งออกเป็น 2 ตอน แยกกัน
3. ควรจัดทาเป็นแผนภูมิเชื่อมโยง (Flow Chart) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย คณะ กลยุทธ์การเงิน
ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์
4. ควรน าเสนอผู้บริ หาร (อธิการบดี) ลงนามในแผนกลยุทธ์ควรมีการอบรมการจัดทาแผนให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน
5. ควรวิเคราะห์ความคุ้มค่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการ
จัดการเรียนการสอน เปรียบเทียบให้เห็นอย่างน้อย 3 ปี ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแข่งขันของแต่ละหลักสูตร
6. ควรกาหนดตัวบ่งชี้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ เพื่อให้สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประกอบการอธิบาย
7. ควรน าแนวปฏิบั ติที่ดีตามพันธกิจการผลิ ตบัณฑิตและด้านวิจัยที่เผยแพร่แล้ วมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงและมีหลักฐานว่ามีผู้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้เพื่อยืนยัน
8. ควรมีแผนบริหาร โดยแยกแผนบริหารพัฒนาบุคลากรการส่วนวิชาการและสายสนับสนุน อาจมี
1 หรือ 2 เล่มก็ได้
9. ควรทาให้เห็นว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารได้อย่างไร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามองค์ประกอบของ
คุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. มีผลการประเมินคุณภาพตนเองของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี
การศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับดี
คณะกรรมการมีผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2559 มีคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมตามองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เท่ากับ 3.68 อยู่ในระดับดี
สรุปดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ย 5 องค์ประกอบคุณภาพ พบว่า
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
มีคะแนนเฉลี่ย 3.39 อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
มีคะแนนเฉลี่ย 3.48 อยู่ในระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับดี
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. คณะมีการทางานเป็นทีมทั้งระดับบริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุน ทาให้เกิดบรรยากาศที่
ดีในการทางาน
2. บัณฑิตได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมี การทบทวนแผนทุ กแผน โดยก าหนดวัตถุ ประสงค์ ของแผนฯ และก าหนดโครงการให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และประเมินความสาเร็จของแผนฯ ตามวัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้
2.ควรกากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของอาจารย์ให้ครบ 4 พันธกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.ควรพัฒนานักศึกษาให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีภาวะผู้นา ความคิดสร้างสรรค์
4.ควรพัฒนาจั ดหาครุภัณฑ์ สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเพียงพอสอดคล้ องกับ
ทักษะเฉพาะของแต่ละหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ข้อเสนอแนะ
1. ควรทบทวนตัวชี้วัดระดับแผนและโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการ
2. ควรมี การวิเคราะห์ ผลสั มฤทธิ์ของโครงการให้ สอดคล้ องกั บคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่ งเสริมให้ อาจารย์ ขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก โดยกาหนดภาระงานและ
เป้าหมายในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยของอาจารย์และกากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
2. ควรมี ก ารขั บ เคลื่ อ นระบบและกลไกการบริห ารงานวิจั ย และการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการทบทวนแผนบริการวิชาการและกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการให้ชัดเจน
และประเมินความสาเร็จของแผนบริการวิชาการตามวัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้
2. ควรกากับ ติดตามการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการทุกไตรมาส
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการทบทวนแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ และ
กาหนดโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และประเมินความสาเร็จของแผนฯ ตามวัตถุประสงค์ และตัว
บ่งชี้ที่กาหนดไว้
2.ควรกากับ ติดตามการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทุกไตรมาส

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรทบทวนการวิเคราะห์ ต้ นทุ นต่ อหน่ วย ความคุ้มค่ า ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของ
หลักสูตรให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อโอกาสในการแข่งขัน
2. มีการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปเผยแพร่ให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกยอมรับและนาไปปรับใช้

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มี ร ะบบและกลไกการประกั น
คุณภาพ ตามองค์ประกอบของคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. มีผลการประเมินคุณภาพตนเองของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 อยู่
ในระดับดี
คณะกรรมการมีผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2559 มีคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมตามองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับดี
สรุปดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ย 5 องค์ประกอบคุณภาพ พบว่า
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
มีคะแนนเฉลี่ย 3.36
อยู่ในระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00
อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
มีคะแนนเฉลี่ย 3.00
อยู่ในระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50
อยู่ในระดับดี

จุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. อาจารย์ มี ศั กยภาพในการท าวิ จั ย สามารถขอทุ นวิ จั ยในวงเงิ นที่ สู ง และสามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ดีสามารถขับเคลื่อนให้นาผลงานไปจดสิทธิบัตร
ได้
3. คณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคณะที่ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการแสดงความเชื่อมโยง ความสอดคล้ องระหว่างแผน โครงการ/กิจกรรม และ
ตัวชี้วัด และนาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์นาผลงานวิจัย การเผยแพร่ และสิทธิบัตรเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
3. คณะควรส่งเสริมบทบาทการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของอาจารย์และบุคลากรเพื่อโอกาส
ในการสร้างมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
4. ควรทบทวนการวิเคราะห์ ต้ นทุ นต่ อหน่ วย ความคุ้มค่ า ประสิ ท ธิภาพและประสิ ทธิผลของ
หลักสูตร ให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อโอกาสในการแข่งขัน
5. ควรน าแนวปฏิบั ติไปเผยแพร่ให้ หน่ วยงานทั้งภายใน/ภายนอกยอมรับและนาไปปรับใช้เพื่ อ
นาไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี
6. ควรมีการทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์และมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการระบุวิธีการในการประเมินผลโครงการ เช่น การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
2. ควรบริหารให้ทุกหลักสูตรมีศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารคณะ มีการให้ข้อมูลความรู้ที่
เป็นประโยชน์ อย่างหลากหลายช่องทาง
3. ควรมีการแสดงความเชื่อมโยง ความสอดคล้องระหว่างแผน โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด
4. ควรปรับปรุงตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะวัด
5. ควรมีการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
1. อาจารย์ มี ศั กยภาพในการท าวิ จั ย สามารถขอทุ นวิ จั ยในวงเงิ นที่ สู ง และสามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ดีสามารถขับเคลื่อนให้นาผลงานไปจดสิทธิบัตร
ได้

แนวทางเสริม
1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์นาผลงานวิจัย การเผยแพร่ และสิทธิบัตรเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการและแผนบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อนาผลการ
ประเมินนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะและปรับปรุงแผนในปีต่อไป

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะ
1. คณะควรส่งเสริมบทบาทการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของอาจารย์และบุคลากรเพื่อโอกาส
ในการสร้างมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรทบทวนการวิเคราะห์ ต้ นทุ นต่ อหน่ วย ความคุ้มค่ า ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของ
หลักสูตรให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อโอกาสในการแข่งขัน
2. มีการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปเผยแพร่ให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกยอมรับและนาไปปรับใช้
3. ควรมี การทบทวนแผนบริ หารและพั ฒ นาบุ คลากรให้ มี สมบู รณ์ และมี การติ ดตามผลการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามองค์ประกอบของ
คุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. มีผลการประเมินคุณภาพตนเองของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
การศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับดีมาก
คณะกรรมการมีผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2559 มีคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมตามองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับดีมาก
สรุปดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ย 5 องค์ประกอบคุณภาพ พบว่า
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับทุนวิจัยภายในที่
ได้รับ และมีผลการดาเนินงานมากกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดค่อนข้างมาก
2. การใช้แหล่งเรียนรู้จากงานบริการวิชาการ มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การใช้แหล่งเรียนรู้ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบาง
แก้ว (บ้านนาบัว) เป็นต้น
3. คณะมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น อัตลักษณ์ของเพชรบุรี คือวัวเทียมเกวียนแห่เทียน
พรรษา และการแทงหยวกมาอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเร่งรั ดการทาผลงานทางวิช าการให้ เป็น ไปตามแผนพั ฒ นาบุคลากร และคัดเลื อก
ผลงานที่มีคุณภาพมาขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2. ควรขับเคลื่อนการบริหารหลักสูตรให้อยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง
3. ควรมีก ารวิเคราะห์ ประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ลในการผลิ ต บั ณ ฑิ ตและโอกาสในการ
แข่งขันจากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ
การกาหนดค่าเล่าเรียน การเพิ่มบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับภาระงาน
4. มหาวิทยาลัยควรจัดการความรู้ในการคานวณ วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ได้มาตรฐานเดียวกัน
5. ประเด็นความเสี่ยงที่เลือกดาเนินการควรเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่
ไม่สามารถควบคุมได้
6. ควรค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ในวิชาชีพที่คณะจัดการเรียน
การสอน
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ควรมีการดาเนินงานต่อไป พิจารณา
จากจานวนนักศึกษาที่เล่าเรียน และศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเร่งรัดการขอผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร
2. ควรมี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากั บ นั ก ศึ ก ษาทั้ งที่ เป็ น ทางการและไม่ เป็ น ทางการ และมี การ
สรุปผลการให้คาปรึกษา และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
3. ควรเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงกิจกรรม
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
4. ควรเพิ่มกิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับทุนวิจัยภายในที่
ได้รับ และมีผลการดาเนินงานมากกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดค่อ นข้างมาก (เกณฑ์: 60,000 บาท/
คน; ผลการดาเนินงาน: 161,844.44 บาท/คน)

แนวทางเสริม
ควรส่งเสริมและสนับ สนุนให้ คณาจารย์รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกที่เคยได้รับอย่าง
ต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
สั ด ส่ ว นผลงานทางวิช าการที่ ตีพิ ม พ์ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ในรายงานสื บ เนื่ อ งการประชุม วิ ช าการ
ระดับชาติ

ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง
1.ควรส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ตี พิ ม พ์ ผ ลงานทางวิช าการในวารสารวิช าการ
ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2.ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการประเภทอื่น ๆ ด้วย เช่น หนังสือหรือตารา
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม เป็นต้น และคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพมาขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ต่อไป

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
การใช้ แหล่ งเรี ย นรู้จ ากงานบริการวิช าการ มาบู รณาการจัดการเรียนการสอนได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การใช้แหล่งเรียนรู้ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบาง
แก้ว (บ้านนาบัว) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลบางครก (จากการสัมภาษณ์)

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการนาผลงานวิจัยสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
คณะมีการน าภูมิปั ญ ญาท้องถิ่นที่ เป็น อัตลั กษณ์ ของเพชรบุรี คือวัวเทียมเกวียนแห่ เทียน
พรรษา และการแทงหยวกมาอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สู่สาธารณชนเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
2. ควรมีการเขีย นบทความวิช าการในการเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องวัวเทียมเกวียนแห่ เที ยน
พรรษาและการแทงหยวก

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
คณะมีระบบและกลไกในการควบคุมกากับติดตามการดาเนินงานคุณ ภาพหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน
จากการวิเคราะห์ ต้น ทุน ต่อหน่วยในแต่ละหลักสู ตร เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ การ
กาหนดค่าเล่าเรียน การเพิ่มบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับภาระงาน
2. มหาวิทยาลัยควรจัดการความรู้ในการคานวณ วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ได้มาตรฐานเดียวกัน
3. ประเด็นความเสี่ยงที่เลือกดาเนินการควรเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่
ไม่สามารถควบคุมได้
4. ควรค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ในวิชาชีพที่ คณะจัดการเรียน
การสอน
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ควรมีการดาเนินงานต่อไป พิจารณา
จากจานวนนักศึกษาที่เล่าเรียน และศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน
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คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพ ตามองค์ประกอบของ
คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ สกอ. มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพตนเองของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 3.63 อยู่ในระดับดี
คณะกรรมการมีผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2559 มีคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมตามองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เท่ากับ 3.48 อยู่ในระดับพอใช้
สรุปดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ย 5 องค์ประกอบคุณภาพ พบว่า
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
มีคะแนนเฉลี่ย 2.42
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
มีคะแนนเฉลี่ย 3.59
อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00
อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00
อยู่ในระดับดีมาก

2. จุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารและทีมงานมีวิสัยทัศน์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีความมุ่งมั่นในการบริหาร
จัดการ เห็นได้จาก มีการพัฒนาคณะทั้งในด้านอาจารย์ ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้านนักศึกษา
และด้านอาคารสถานที่ ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน
2. คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS) และการประกันคุณภาพ นา
ร่องมาใช้ในการปฏิบัติงานที่มีผลในเชิงประจักษ์
3. ผลจากการบริห ารจัดการของคณะผู้บริห ารและทีมงาน ได้สร้างให้ เกิดห้ องปฏิบัติการ
(Smart Laboratory Room) ที่ได้มาตรฐาน และเป็นผู้นา
4. นักศึกษามีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ดี มีมารยาทดี รู้จักสัมมาคาราวะ
5. มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ ในด้านการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
1. แม้ว่าคณะจะมีอาจารย์และบุคลากรบรรจุใหม่ ไม่ส ามารถจะขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการได้ แต่ก็ควรกาหนดเป็นช่วงเวลา(Time-Line) ในการพัฒนาตนเองและกากับเป็นรายบุคคล
2. คณะควรมีการวิเคราะห์หลักสูตร และทาแผนการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ในระยะยาว และ
ในระยะกลาง เพื่อให้อาจารย์มีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3. ควรวิเคราะห์หาสาเหตุของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
และดาเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
4. ควรทบทวนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หลักสูตร ให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อโอกาสในการแข่งขัน
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5. ควรปรับปรุงรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ให้กระชับ ชัดเจน พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานให้สอดคล้องกัน
6. ควรสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งในสถาบัน และในท้องถิ่น

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2. ควรทบทวนตั วชี้วัดระดับแผนงานและโครงการให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของแผนและ
โครงการ

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ข้อเสนอแนะ
1. คณะมีระบบและกลไกสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ได้มากขึ้น แต่ควรมีการขับเคลื่อนระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและการคุ้มครองสิทธิ์อย่าง
2. ควรน าผลงานวิจั ยและงานสร้างสรรค์ หรื อผลงานวิชาการไปตี พิ มพ์ ในฐานข้อมูลที่ มีถ่ วง
น้าหนักที่สูงขึ้น
3. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก โดยกาหนดภาระงานและเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยของอาจารย์และกากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
4. ควรให้บุคลากรในคณะทุกคนมีการพัฒนาสมรรถนะตนเองด้านงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี
5. บุคลากรทุกคนควรมีการจัดทาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และการบริการวิชาการ ยกระดับคุณภาพของบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานของหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ ในด้านการส่ งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

แนวทางเสริม
ควรสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งในสถาบัน และในท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการประจาคณะให้มีสาระสาคัญที่ครบถ้วน
มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการขออนุมัติแผนบริการวิชาการและการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผน
เพื่อจะนาข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะไปปรับปรุงได้ดียิ่งขึ้น
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2. ควรมีการทบทวนเป้ าหมายของตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการให้ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย และสะท้อนคุณภาพให้มากขึ้น

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเขียนผลการดาเนินงานให้ครบถ้วนตามที่มีการปฏิบัติ จริงตามระบบและ
กลไก สอดคล้องกับเกณฑ์มากขึ้น
2. ควรมีการทบทวนตัวชี้วัดของแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและโครงการให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อให้สามารถวัดความสาเร็จที่ตรงวัตถุประสงค์

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารและทีมงานมีวิสัยทัศน์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีความมุ่งมั่นในการ
บริหารจัดการ เห็นได้จาก มีการพัฒนาคณะทั้งในด้านอาจารย์ ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้าน
นักศึกษา และด้านอาคารสถานที่ ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน
2. คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS) และการประกันคุณภาพ
นาร่องมาใช้ในการปฏิบัติงานที่มีผลในเชิงประจักษ์
3. ผลจากการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารและทีมงาน ได้สร้างให้เกิดห้องปฏิบัติการ
(Smart Laboratory Room) ที่ได้มาตรฐาน และเป็นผู้นา
4. นักศึกษามีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ดี มีมารยาทดี รู้จักสัมมาคาราวะ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรทบทวนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของหลักสูตร ให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อโอกาสในการแข่งขัน
2. ควรปรับปรุงรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ให้กระชับ ชัดเจน พร้อม
ทั้งแสดงหลักฐานให้สอดคล้องกัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ ตาม
องค์ประกอบของคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. มีผลการประเมินคุณภาพตนเองของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับ ดีมาก
คณะกรรมการมี ผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2559 มีคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมตามองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับดี สรุป
ดังนี้

114

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕9

1. คะแนนเฉลี่ย 5 องค์ประกอบคุณภาพ พบว่า
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับดี

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการ
จุดแข็ง
อาจารย์ส่วนหนึ่งมีศักยภาพในการทางานงานวิจัยสูง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ความสาคัญกับการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการประเมินเพื่อเปรียบเทียบเป้าหมายการดาเนินงานกับผลที่เกิดขึ้น และการประเมินเพื่อปรับปรุง
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. คณะควรให้ความสาคัญในการปรับปรุงระบบ กลไก และกระบวนการดาเนินงานในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและกากับติดตามให้อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3. ควรปรับปรุงการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
4. ควรพัฒนาระบบและกลไกในการเพิ่มจานวนนักวิจัยให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาในสัดส่วนที่
เหมาะสม

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเขียนเอกสารให้มีความชัดเจน เช่นหลักสูตรเป็น คบ. หรือ วทบ.
2. ควรมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลการของคณะ โดยรวบรวมจากทุกหลักสูตร ในกรณี
ที่ไม่เป็นไปตามแผนควรมีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผน

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงรูปแบบการเขียนในการนาเสนอให้เห็นเป็นขั้นตอนของการดาเนินการ
และการแสดงหลักฐานให้สอดคล้องในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เกิดระบบที่ชัดเจน
2. คณะมีการดาเนินการในการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นระบบแต่การรายงานไม่
สอดคล้อง
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3. คณะมี ก ารจั ดสรรเงิน สนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาตนเองทั้ งในด้ านงานวิจั ยและงาน
วิชาการอื่นๆแต่การเขียนโครงการควรเขียนให้ครอบคลุมทั้งระบบ
4. คณะมี ก ารพั ฒ นาส่ งเสริม งานวิ จั ย ในอาจารย์ ได้ รับ การตี พิ ม พ์ ในวารสารระบบ
นานาชาติและทาการยกย่องเพื่อเพิ่มเสริมแรงผลงานวิจัย
5. คณะมีผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์หลายผลงานควรสร้างระบบกากับและติดตามให้
อาจารย์นาผลงานที่ได้ยื่นขอสิทธิบัตร

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรวางปฏิทินหรือกาหนดการ การดาเนินโครงการบริการวิชาการให้มีความเหมาะสม
2. ควรมี การวั ดผลส าเร็ จตามตั วชี้ วั ดของโครงการให้ ครบถ้ วนทุ กโครงการ เช่ น ค่ าย
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามแนวความคิด STEM ศึกษา ให้แก่นักเรียน ตชด.
(ระยะที่ 1) ตัวชี้วัดร้อยละของนักเรียนที่มีผลการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจา
ภาคเรียนเพิ่มขึ้น
(ระยะที่ 2) ตัวชี้วัด –ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จาก
ผลสอบ o-net ของโรงเรียน ตชด. สูงขึ้น

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเขียนรายงานให้ สะท้อนขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงและตอบเกณฑ์ตัวชี้วัดได้
ครบถ้วนมากขึ้น
2. ควรเพิ่มตัวชี้วัดโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะและของมหาวิทยาลัย
ด้วย

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ
คณะ และประสิทธิภาพของการนาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปสู่การปฏิบัติ
2. ควรทบทวนการด าเนิ น งานในการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งของคณะ โดยเฉพาะใน
ประเด็นการระบุปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอก เพื่อสามารถดาเนินการในการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นได้ตรงจุด
3. ควรให้ความสาคัญกับการนาข้อมูลการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ของคณบดี มาใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
4. ควรจัดระบบการเปรียบเทียบแผนการดาเนินงานกับผลงานที่เกิดขึ้น ในทุกแผนงาน
โครงการของคณะ เพื่อสามารถนาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคณะ
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5. คณะควรส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกและกระบวนการดาเนินการค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีทั้งในระดับบุ คคลและระดับหลักสูตร รวมถึงการส่งเสริมการนาแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร
6. คณะควรให้ความสาคัญกับการจัดกาหนดแผนพัฒนาการดาเนินงาน หรือโครงการที่
เป็ น ผลมาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณ ภาพในปีการศึกษาที่ผ่ านมา และมีการ
ประเมินความสาเร็จของการดาเนินการตาม improvement plan อย่างเป็นระบบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ มี ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ ตาม
องค์ประกอบของคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. มีผลการประเมินคุณภาพตนเองของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับดี
คณะกรรมการมีผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2559 มีคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมตามองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับดี สรุป
ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 5 องค์ประกอบคุณภาพ พบว่า
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
มีคะแนนเฉลี่ย 2.96
อยู่ในระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00
อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00
อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00
อยู่ในระดับดีมาก

จุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. ผู้ บ ริ ห ารมี ภ าวะผู้ น าที่ โดดเด่น มีก ารสร้างแรงจูงใจให้ บุ คลากรทุ กระดับ ทุ่ มเทในการ
ทางานเพื่อพัฒนาคณะให้เป็นไปตามพันธกิจได้เป็นอย่างดี
2. คณะมีที ม งานที่ เข้ม แข็ ง ท างานไปในทิ ศทางเดีย วกัน และเรีย นรู้ซึ่งกัน และกั น อย่ าง
ต่อเนื่องทาให้มีบรรยากาศในการทางานที่ดี
3. คณะได้มีการจั ดระบบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในการทางาน เช่น ห้ อง
ประชุม สถานที่ทางานของผู้บริหาร และบุคลากร เป็นต้น ที่เชื่อมโยงสามารถติดต่อและประสานงาน
ได้รวดเร็วทาให้เกิดบรรยากาศในการทางานและการเรียนรู้ที่ดี
4. คณะเป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ แ ละฝึ ก วิช าชี พ เช่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศู น ย์ เรี ยนรู้ฯ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
นักศึกษา และประชาชนได้เข้ามาศึกษา ค้นคว้า
5. นักศึกษามีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสม มีมารยาทที่ดี รู้จักสัมมาคาราวะ
6. คณะมีระบบงานสารบรรณที่ดี สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
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7. คณะมี ห ลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนสามารถน าเสนอส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในการประเมิ น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน TQR (Thai
Qualifications Register) ได้ 16 จาก 17 หลักสูตร
ข้อเสนอแนะ
1. คณะมีแผนบริ หารและพัฒนาบุ คลากรเพื่ อเข้ าสู่ ตาแหน่ งทางวิชาการเป็ นรายบุ คคล ท าให้
มองเห็นกระบวนการพัฒนา แต่ควรกากับติดตามให้เป็นไปตามแผน
2. เนื่องจากในภาพรวมจานวนนักศึกษาที่รับไม่เป็นไปตามแผน จึงควรหากลยุทธ์ในการสร้างความ
เชื่อมั่นเพื่อให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะเพิ่มขึ้น
3. เนื่องจากคณะมีระบบงานสารบรรณที่ดี ควรนาเอาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการของคณะให้มากขึ้น
4. ควรหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จากโครงการหรือกิจกรรมที่ทาต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ
และประสบความสาเร็จ เพื่อการเผยแพร่และเป็นต้นแบบในการปฏิบัติสาหรับผู้อื่น

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการ และสามารถนาผลงานทางวิชาการมาขอเข้า
สู่ตาแหน่งทางวิชาการ

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
มีผลงานทางวิชาการที่หลากหลายและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ได้แก่ บทความวิจัย บทความ
วิชาการ หนังสือ และผลงานสร้างสรรค์
แนวทางเสริม
ปรับปรุงวารสารวิชาการ มนุ ษยสังคมปริทัศน์ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุงกองบรรณาธิการ วัตถุประสงค์ของวารสาร รูปแบบการเขียน เป็น
ต้น และขอรับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI ในระยะต่อไป
จุดที่ควรพัฒนา
ยังไม่มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
ข้อเสนอแนะ
1. ควรร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยและเครือข่ายวิชาการที่คณะมีและจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติร่วมกันเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานให้กับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
2. ควรมีการส ารวจข้อมูลรายชื่อวารสารทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศของ กกอ. และมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของคณาจารย์ในคณะในการส่งผล
งานเพื่อไปตีพิมพ์เผยแพร่
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3. ควรส่งเสริมและสนั บสนุ นให้ คณาจารย์และนั กศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาได้ทาผลงานทาง
วิชาการร่วมกันและนาไปเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ
4. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
1. คณะมีการจัดทาแผนบริการวิชาการที่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ จานวน
20 โครงการ
2. คณะมีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคมโดยมีกิจกรรมการประเมินโครงการที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงและการ
ประเมินโครงการที่นามาบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยที่ 13 โครงการ บรรลุตามแผนการใช้
ประโยชน์ที่เน้นการสร้างประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม และอีก 7 โครงการ ดาเนินงานสอดคล้อง
บรรลุตามแผนการใช้ประโยชน์ที่เน้นการสร้างประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษา และชุมชน/สังคม
3. คณะฯ มีบริการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าทั้งสิ้น 20 โครงการ
4. คณะฯ ได้มีป ระเมิน ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 และนาเสนอกรรมการประจาคณะพิจารณา
5. คณะฯ ได้นาผลการประเมินผลโครงการ คาแนะนา ในที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ
6. คณะมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ก ารวิช าการแก่ สั งคมในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ผ่ า นโครงการ
ดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนไร่มะขามและโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ชุมชนไร่มะขาม

ข้อเสนอแนะ
การเขียนรายงานการดาเนินงาน และโดยอ้างอิงหลักฐานเอกสาร จากที่ได้ดาเนินงานที่สอดคล้องกัน

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. คณะมี ก ารก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. คณะมีการจัดทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประจาปีการศึกษา 2559 ผ่านครงการ
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สกุลช่างเมืองเพชร
3. คณะมี ร ะบบก ากั บ ติ ด ตามให้ มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
4. ผ่ านคณะกรรมการท านุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม และมี รายงานการประชุม 6 ครั้งเพื่ อ
ติดตามการดาเนินงาน
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5. คณะประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลตามตัวชี้วัดในด้านร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
หรือกิจกรรม
6. คณะนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. ผ่ าน รายงานการประชุ มครั้งที่ 3 /2560 ของคณะกรรมการท านุ บารุงศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมและ improvement plan
8. คณะเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ในหลาย ๆ ช่องทาง

ข้อเสนอแนะ
การเขี ยนรายงานการด าเนิ นงาน และโดยอ้ างอิ งหลั กฐานเอกสาร จากที่ ได้ ด าเนิ นงานที่
สอดคล้องกัน

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. คณะมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพทั้งระดับคณะและระดับหลักสูตร และมี
การ ดาเนินการที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้
2. มี ก ารก าหนดปฏิ ทิ น วิ ช าการเพื่ อ ก ากั บ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
นอกเหนือจากปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงรูปแบบการเขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะและอื่นๆ รวมทั้งผล
การดาเนินงาน นาเสนอเข้าวาระพิจารณา เพื่อขอข้อเสนอแนะและมติที่ประชุม
2. คณะควรสนั บ สนุ น ให้ ห ลั กสู ตรได้แ ลกเปลี่ ย นเรียนรู้เพื่ อหาแนวทางปฏิ บั ติที่ ดี ในการ
บริหารหลักสูตร
3. ควรปรับปรุงรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ให้กระชับ ชัดเจน พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานให้สอดคล้องกัน
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