รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2555

สานักงานอธิการบดี
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

16 สิงหาคม 2556

สารบัญ
หน้า
สารบัญ
หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล
บทสรุปผู้บริหาร
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางพัฒนา

1
4
5
6

ภาคผนวก
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1323/2556 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1384/2556 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

9
11

หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ดาเนินการตรวจประเมิน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ในวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2556 ได้ตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสินผล
การประเมิน มีการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ ของสาขาวิชา พร้อมทั้ง
ตรวจเยี่ยมสานักงานอธิการบดี ผนวกกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเห็นชอบกับรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ฉบับนี้ ทุกประการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
14 - 16 สิงหำคม 2556
...............................................................
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญั ติวิทยำลัยครู พ.ศ.
2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 โดยมีหน้ำที่รับผิดชอบ บริหำรจัดกำร ประสำนงำนและบริกำรเกี่ยวกับด้ำน
บุ ค ลำกร งบประมำณกำรพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ และอำคำรสถำนที่ เดิ ม มี ชื่ อ ว่ ำ “ส ำนั ก งำนอธิ ก ำร” มี หั ว หน้ ำ
สำนักงำนอธิกำร เป็นผู้บริหำรงำนสูงสุด มีกำรจัดองค์กรภำยในประกอบด้วย ฝ่ำยต่ำง ๆ 12 ฝ่ำย คือ
1. ฝ่ำยเลขำนุกำร
2. ฝ่ำยกำรเงิน
3. ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่
4. ฝ่ำยธุรกำร
5. ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
6. ฝ่ำยพัสดุ
7. ฝ่ำยยำนพำหนะ
8. ฝ่ำยอนำมัยและสุขำภิบำล
9. ฝ่ำยสวัสดิกำร
10. ฝ่ำยอำคำรสถำนที่
11. ฝ่ำยโสตทัศนูอุปกรณ์
12. ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร
ปี พ.ศ. 2538 ได้ตรำพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่
24 มิถุนำยน 2538 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มิถุนำยน 2538 ทำให้วิทยำลัยครูนครปฐมเปลี่ยนชื่อมำ
เป็น “สถำบันรำชภัฏนครปฐม” ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำบัน โดยเฉพำะ
สำนักงำนอธิกำร ได้เปลี่ยนมำเป็น “สำนักงำนอธิกำรบดี”
มีผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี เป็นผู้
บริหำรงำนสูงสุด
ต่อมำสถำบันรำชภัฏนครปฐมได้มีฐำนะให้เป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 4 และเมื่อกระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2549 เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม กำหนดให้สำนักงำน
อธิกำรบดี แบ่งออกเป็น 3 กอง ได้แก่
1. กองกลำง
2. กองนโยบำยและแผน
3. กองพัฒนำนักศึกษำ

1

ปรัชญำ
ก้ำวทันเทคโนโลยี มีน้ำใจบริกำร พัฒนำงำนอย่ำงมีคุณภำพ
วิสัยทัศน์
สำนักงำนอธิกำรบดีเป็นหน่วยงำนที่มุ่งมั่นให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมสนับสนุนพันธกิจ
มหำวิทยำลัย เพื่อให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจสูงสุด
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
2. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
3. สนับสนุนกำรทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณภำพ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีเอกลักษณ์
2. กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
3. นักศึกษำได้รู้จักอนุรักษ์ และตระหนักในคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี ได้ ก ำหนดให้ มี ร ะบบและกลไกกำรควบคุ ม คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ โดยอำศั ย
องค์ประกอบคุณภำพตำมเกณฑ์ สกอ. 5 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตำม
นโยบำยรัฐบำล “สถำนศึกษำ 3 ดี” 2 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนดำเนินงำน
(สกอ. 1 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 2 กำรเรียนกำรสอน
(สกอ. 2 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ
(สกอ. 2 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
(สกอ. 1 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
(สกอ. 1 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 10 นโยบำยรัฐบำล “สถำนศึกษำ 3 ดี”
(รัฐบำล 2 ตัวบ่งชี้)

2

จำกกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน สำนักงำนอธิกำรบดี ประจำปีกำรศึกษำ 2555 ของ
คณะกรรมกำรตรวจประเมิน มีผลกำรประเมินรวมตัวบ่งชี้ของ สกอ. 4.71 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมำก โดยมีผล
กำรประเมินสรุปคะแนนเฉลี่ยตำมองค์ประกอบคุณภำพ พบว่ำ
(1) องค์ประกอบที่ได้ผลกำรประเมินในระดับ ดีมำก มี 3 องค์ประกอบ คือ
- องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรดำเนินกำร ผลกำรประเมิน 5.00
- องค์ประกอบที่ 2 กำรเรียนกำรสอน
ผลกำรประเมิน 5.00
- องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำ
ผลกำรประเมิน 5.00
(2) องค์ประกอบทีไ่ ด้ผลกำรประเมินในระดับ ดี มี 2 องค์ประกอบ คือ
- องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
ผลกำรประเมิน 4.00
- องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ผลกำรประเมิน 4.00

3

สรุปผลการตรวจประเมิน
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งชี้
คะแนนประเมินตนเอง
ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
=บรรลุ
(% หรือ
=ไม่
ตัวหาร
สัดส่วน)
บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
7 ข้อ
8 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
5 ข้อ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
5 ข้อ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
6 ข้อ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
6 ข้อ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
5 ข้อ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
6 ข้อ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1
5 ข้อ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2
3 ด้าน
3 ด้าน

คะแนน
ประเมิน

5
4
5
5
5
5
4
5
5

คะแนนของคณะกรรมการ
ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
=บรรลุ
(% หรือ
=ไม่
ตัวหาร
สัดส่วน)
บรรลุ

8 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7,8)

7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7)

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7)

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

7 ข้อ (1,2,4,5,6,7,8)

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

3 ด้าน

คะแนน

5
5
5
5
5
4
4
5
5

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ

ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดาเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
7. การบริการและการจัดการ
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
รวม
ผลการประเมิน

5.00
5.00
5.00
4.00

5.00

4.00
4.67
ดีมาก

5

5.00
ดีมาก

รวม

ผลการ
ประเมิน

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
4.00

ดีมาก
ดีมาก
ดี

4.00

ดี

4.71

ดีมาก

สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
หน่วยงานมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผน นาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้ครบทุกพันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
มีการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับหน่วยงานย่อย
ภายใน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการจัดทาสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรคและแนว
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
ทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงานของ
ต่อเนื่อง
แผนพัฒนาบุคลากรไว้อย่างเป็นรูปธรรม
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ 1. สร้างช่องทางในการสื่อสารข้อมูลเรื่องกิจกรรมเพื่อ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่ามีจานวนน้อย
พัฒนาการเรียนรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าได้เข้า
ร่วม
2. การแปลความหมายผลจากตัวบ่งชี้ยังไม่เที่ยงตรง 2. ทาความเข้าใจและแปลผลด้วยความถูกต้อง
3. นาผลการปฏิบัติงานกลับมาใส่ในแผนกล
3. บันทึกผลการปฏิบัติงานในแผนกลยุทธ์ กิจกรรม
ยุทธศาสตร์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
การพัฒนานักศึกษา
4. การเขียนแผนควรระบุว่าใช้การดาเนินงานในรูป
4. ระบุการใช้งบประมาณตามแนวทางที่สถาบัน
ของปีการศึกษา/ปีปฏิทิน/หรือปีงบประมาณ
กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1. แบบประเมินโครงการไม่ได้วัดนักศึกษาในเรื่องการ 1. กาหนดการดาเนินงานตามแนวทางการประกัน
ประกันคุณภาพที่ชัดเจน
คุณภาพในโครงการ
2. แบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินส่วนใหญ่ขาดการ 2.สร้างแบบสอบถามที่มีการวัดเนื้อหาองค์ความรู้ตาม
วัดองค์ความรู้และเนื้อหาของโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

6

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา
1. ระบบและกลไกการดาเนินงานตามแผนบริหาร
1. วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ความเสี่ยงยังไม่มีประสิทธิภาพ
ทางานได้จริง และระบุตัวชี้วัดในแผนบริหารความ
เสี่ยงเพื่อใช้ในการประเมินผล
2. โครงสร้างการบริหารสานักยังไม่สอดคล้องกับ
2. ปรับโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ. 2547
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบและกลไก มีนโยบายการประกันคุณภาพที่ 1. ต้องมีการทบทวนระบบและกลไกพร้อมทั้งให้
ดี และมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนที่ดี
ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพแก่บุคลากรในสานักฯ
ครอบคลุม
อย่างทั่วถึง
2. มีการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
2. มี ก า ร จั ด ท า กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั บ เ ค รื อ ข่ า ย ใ ห้
ประกันคุณภาพ
หลากหลายและสม่าเสมอ พร้อมทั้งเพิ่มเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพกับหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. การกาหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์
2. นาผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการทางาน

แนวทางพัฒนา
1. เพิ่มตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสถาบันหรือ
หน่วยงาน
2. ทาแผนการปรับปรุงและกาหนดผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน
3. แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพและให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ประกันคุณภาพด้านต่างๆ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรและจัดทาแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน

3. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ขาดแนวปฏิบัติที่ดี

องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีแผนและกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย ดาเนินโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษา 3 ดี ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี อย่างต่อเนื่อง
นักศึกษา
7

ภาคผนวก
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ ๑๓๒๓/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
สานัก และสถาบันฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
......................................................
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สานัก
และสถาบันฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น เพื่อให้การดาเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั ยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสานัก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์
เอกะวิภาต
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์
ณ พัทลุง
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานินี
แจ่มจันทร์
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์
เหรียญวรากร
กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์
สีทองสุก
กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา
บัวเวช
กรรมการ
๘. อาจารย์พิมพ์นารา
พิบูลจิรกานต์
กรรมการ
๙. อาจารย์เพ็ญทิพย์
รักด้วง
กรรมการ
๑๐. อาจารย์พฤกษ์
โปร่งสาโรง
กรรมการ
๑๑. อาจารย์วนิดา
ชัยชนะ
กรรมการ
๑๒. อาจารย์นุชรี
บุญศรีงาม
กรรมการ
๑๓. อาจารย์อนัญญา
ทองสิมา
กรรมการ
๑๔. อาจารย์นิพา
ผลสงเคราะห์
กรรมการ
๑๕. อาจารย์ ดร.นภาภรณ์
ยอดสิน
กรรมการ
๑๖. อาจารย์พนม
จองเฉลิมชัย
กรรมการ
๑๗. อาจารย์รุจิราวดี
ธรรมแสง
กรรมการ
๑๘. อาจารย์วรากรณ์
พูลสวัสดิ์
กรรมการ
๑๙. นางศิริพร
โรจน์พิทักษ์กุล กรรมการ
๒๐. นายธนกร
โพธิยาลัย
กรรมการ
๒๑. นางสาวนิรมล
โชคธนานนท์
กรรมการ
๒๒. นางสาวสุวรรณา
บ่อยกระโทก
กรรมการ
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-๒๒๓. นางสาวกฤตนัน
๒๔. นางสาวนาฎถยา
๒๕. อาจารย์วาสนา

สายสวาท
แดงเย็น
เนียมแสวง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานัก วันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี
ประเสริฐสุข
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม
คาวีรัตน์
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์
เหรียญวรากร
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา
มีศิลปวิกกัย
กรรมการ
๖. อาจารย์ธารา
จันทร์อนุ
กรรมการ
๗. อาจารย์พฤกษ์
โปร่งสาโรง
กรรมการ
๘. อาจารย์วาสนา
เนียมแสวง
กรรมการ
๙. อาจารย์อภินันท์
จุ่นกรณ์
กรรมการ
๑๐. อาจารย์วรากรณ์
พูลสวัสดิ์
กรรมการ
๑๑. นางสาวดวงใจ
อุ่มอารมย์
กรรมการ
๑๒. นางสาววรางค์ศิริ
วโรดมรุจิรานนท์ กรรมการ
๑๓. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
กรรมการ
๑๔. นายพงษ์ดนัย
จิตตวิสุทธิกล
กรรมการ
๑๕. นางเบญจมาศ
สะสมทรัพย์
กรรมการ
๑๖. อาจารย์ผ่องใส
สินธุสกุล
กรรมการและเลขานุการ
โดยให้บุคคลดังกล่าวทาหน้าที่ ดังนี้
๑. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของส่วนราชการต่าง ๆ ทุกระดับในมหาวิทยาลัยฯ
๒. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่ส่วนราชการที่ได้รับการประเมินและตรวจสอบ
และรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามทีม่ หาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
สั่ง

ณ

วันที่

๒

สิงหาคม

พ.ศ.

๒๕๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ ๑๓๘๔/๒๕๕๖
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
สานัก และสถาบันฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
......................................................
อนุสนธิคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๑๓๒๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สานัก และสถาบันฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๗
– ๙, ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้การดาเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จึงให้ อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช เป็นกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสานัก แทน อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์
สั่ง

ณ

วันที่

๑๓

สิงหาคม

พ.ศ.

๒๕๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

11

