รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย และหนวยงานสนับสนุน ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2516
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีระบบและกลไกในการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพในแตละระดับ
และไดกําหนดการรายงานระบุไวในปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2561 ให มีการรายงานผลการดํ าเนิ น งานประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร ระดับ คณะ/
วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงานสนับสนุน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในวันที่ 23 มกราคม
2562 และรายงานตอคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
11 กุมภาพันธ 2562 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 เพื่อพิจารณา
และใหขอเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดใหมีกํากับติดตามใหมีการรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจําปการศึกษา 1/2561 โดยใหคณะรวบรวมจัดสงรายงานฯ ในวันที่ 23 มกราคม 2562 นั้น มีหลักสูตรที่ตองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปการศึกษา 2561
จํานวน 72 หลักสูตร จําแนกตามระดับปริญญา ไดแก ระดับปริญญาตรี 56 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 9 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 6 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาชีพครู
1 หลักสูตร โดยจําแนกสถานะของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 มีการแสดงรายละเอียดขอมูลตามตารางที่ 1
และหลักสูตรที่สภาอนุมัติปด แตยังมีนักศึกษาคงคางโดยใหอาจารยประจําหลักสูตรดูแลนักศึกษาที่คงคางอยูจนสําเร็จการศึกษา มีการแสดงรายละเอียดขอมูลดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลจํานวนคณะ/วิทยาลัย จําแนกระดับปริญญา และจํานวนสถานะของหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย

ระดับปริญญา

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.บัณฑิต
1.คณะครุศาสตร
9
2
2
1
2.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12
1
1
3.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11
4.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7
1
5.คณะวิทยาการจัดการ
9
6.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3
1
7.คณะสาธารณสุขศาสตร
2
1
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
3
3
3
รวม
56
9
6
1

รวม
14
14
11
8
9
4
3
9
72

หลักสูตรใหม
รับนักศึกษา
ป 2561
1
1
2

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดสถานะของหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบปดหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย
1.ครุศาสตร

2.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.นวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตร/สาขาวิชา
1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.2 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
~1~

ใหม
เกณฑป 2548

ใหม
เกณฑป 2558

5
4
1
1
1
2
13

3
4
1
1
9

สถานะหลักสูตร
ปรับปรุง
เกณฑป 2548

ปรับปรุง
เกณฑป 2558

สภา
อนุมัติปด

5
3
2
1
7
1
1
3
18

5
4
8
3
2
2
3
32

2
1
3
6

ว/ด/ป มติสภาอนุมัติใหปด
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

จํานวนนักศึกษาที่คงคาง
68 คน
31 คน
3 คน
56 คน
22 คน
10 คน

สรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 72 หลักสูตร ตามที่หลักสูตรรายงานผลการดําเนินงาน
การประเมินตนเองสรุปภาพรวมจําแนกตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ แสดงรายละเอียดขอมูลดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จําแนกตามองคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบ/ตัวบงชี้
สรุปผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการ
เกณฑมาตรฐานการรายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร แบงไดดังนี้
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร -เกณฑ ป พ.ศ.2548 ป.ตรี 3 ขอ บัณฑิตศึกษา 11 ขอ
ที่กําหนดโดย สกอ.
-เกณฑ ป พ.ศ.2558 ป.ตรี 5 ขอ บัณฑิตศึกษา 10 ขอ
การรายงานผลการดําเนินงานการประเมินตนเองของหลักสูตร มีดังนี้
ผลการประเมินตามเกณฑ จํานวน(หลักสูตร)
รอยละ
ผาน
71
98.61
ไมผา น
1
1.39
รวม
72
100
หลักสูตรที่ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมครบตามเกณฑ โดยตามเกณฑตองมี
อาจารยอยางนอยจํานวน 3 คน แตหลักสูตรมีอาจารยเพียง 2 คน
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ ทุกหลักสูตรยังไมมีการรายงาน เนือ่ งจากรอผลการเก็บขอมูลจากสํานัก
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สําหรับปการศึกษา 2561 มีหลักสูตรที่
แหงชาติ
ตองรายงานตัวบงชี้นี้ จํานวน 49 หลักสูตร และไมตองรายงาน จํานวน 22
หลักสูตร เนื่องจากเปนหลักสูตรใหมยังไมมีบัณฑิตจบ
ตัวบงชี้ 2.2 การไดงานทําหรือ
ผลงานวิจัยของผูส ําเร็จการศึกษา

ทุกหลักสูตรยังไมมีการรายงาน เนือ่ งจากรอผลการเก็บขอมูลจากสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สําหรับปการศึกษา 2561 มีหลักสูตรที่
ตองรายงานตัวบงชี้นี้ จํานวน 48 หลักสูตร และไมตองรายงาน จํานวน
22 หลักสูตร เนื่องจากเปนหลักสูตรใหมยังไมมีบณ
ั ฑิตจบและหลักสูตร
วิชาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร
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ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปรับปรุง
หลักสูตรควรเรงดําเนินการรับอาจารยใหมหรือสรรหาอาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยที่มีคณ
ุ สมบัติตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรเพื่อขอแตงตัง้ เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

หลักสูตร ทั้ง 22 หลักสูตรที่ไมไดรายงาน เมื่อสิน้ ปการศึกษาหลักสูตรจะตองนํา
หลักฐานที่แสดงถึงการเปนหลักสูตรใหม ยื่นไปยังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
เพื่อสงไปยัง สกอ. ในการตัดตัวบงชี้ 2.1 ในระบบ CHE QA Online
หลักสูตร ทั้ง 22 หลักสูตรที่ไมไดรายงาน เมื่อสิน้ ปการศึกษาหลักสูตรจะตองนํา
หลักฐานที่แสดงถึงการเปนหลักสูตรใหม ยื่นไปยังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
เพื่อสงไปยัง สกอ. ในการตัดตัวบงชี้ 2.2 ในระบบ CHE QA Online

องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารอาจารย
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
4.2.1 รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก

สรุปผลการดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปรับปรุง

- คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน
- มีหลักสูตร จํานวน 65 หลักสูตร ตองรายงานผลการดําเนินงาน
ประเด็นการรับนักศึกษา และการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
- มีหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตรไมตองรายงานในตัวบงชี้นี้ เนื่องจาก
เปนหลักสูตรทีส่ ภาอนุมัติปดและใหงดรับนักศึกษา
คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 2.00 – 4.00 คะแนน

หลักสูตรทั้ง 6 หลักสูตรที่ไมไดรายงาน เมื่อสิ้นปการศึกษาหลักสูตรจะตองนําหลัก
หลักฐานที่แสดงถึงการปดหลักสูตร ยื่นไปยังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพเพื่อ
สงไปยัง สกอ. ในการตัดตัวบงชี้ 3.1 ในระบบ CHE QA Online

- คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน
- หลักสูตรสวนใหญไมรายงานรายละเอียดของขอคําถามมีการ
รายงานเฉพาะคาเฉลีย่ ของผลคะแนนการประเมิน

หลักสูตรควรเขียนรายงานโดยใสรายละเอียดขอคําถามที่ประเมินเพือ่ ทราบ
รายละเอียดทีจ่ ะสามารถนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาเปนรายประเด็น

- คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน
คาคะแนนการประเมินตนเองรอยละของอาจารยประจําหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก จํานวน 72 หลักสูตร จําแนก
เปนคณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย
1.ครุศาสตร
2.วิทยาศาสตรฯ
3.มนุษยศาสตรฯ
4.วิทยาการจัดการ
5.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6.เทคโนฯเกษตร
7.สาธารณสุขศาสตร
8.วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
รวม

เทากับ 0

1
3
4
3
1
2
2
16

คาคะแนนเต็ม 5
1.0-4.17 เทากับ 5

1
0
0
1
0
0
0
2

12
11
7
5
7
2
3
7
54

จากการรายงานบางหลักสูตรนําคาเปาหมายของตัวบงชี้ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไปใชในการแทนคาในการคํานวณคะแนน
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- หลักสูตรควรใชเกณฑการประเมินในการแปลงคารอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรใหถูกตองตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ.2557 หนา 73
- กรณีถาเปนเกณฑ ป 2558 ใหใชขอมูลของอาจารยผรู ับผิดชอบ

องคประกอบ/ตัวบงชี้
4.2.2 รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

สรุปผลการดําเนินงาน
คาคะแนนการประเมินตนเองรอยละของอาจารยประจําหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 72 หลักสูตร
จําแนกเปนคณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย
1.ครุศาสตร
2.วิทยาศาสตรฯ
3.มนุษยศาสตรฯ
4.วิทยาการจัดการ
5.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6.เทคโนโลยีการเกษตร
7.สาธารณสุขศาสตร
8.วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
รวม

คาคะแนนเต็ม 5
เทากับ 0 0.83-4.63 เทากับ 5

1
3
2
2
1
0
1
6
16

1
6
8
5
4
2
2
3
31

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปรับปรุง
- หลักสูตรควรใชเกณฑการประเมินในการแปลงคารอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรใหถูกตอง ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ.2557 หนา 74
- กรณีถาเปนเกณฑ ป 2558 ใหใชขอมูลของอาจารยผูรับผิดชอบ

12
5
1
2
3
2
0
0
25

จากการรายงานบางหลักสูตรนําคาเปาหมายของตัวบงชี้ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไปใชในการแทนคาในการคํานวณคะแนน
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร

คาคะแนนการประเมินตนเองรอยละของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร จํานวน 72 หลักสูตร จําแนกเปนคณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย
1.ครุศาสตร
2.วิทยาศาสตรฯ
3.มนุษยศาสตรฯ
4.วิทยาการจัดการ
5.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6.เทคโนฯเกษตร
7.สาธารณสุขศาสตร
8.วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
รวม

เทากับ 0

2
0
3
0
0
0
0
3
8

1.00-4.50

4
0
4
5
2
1
0
0
16

เทากับ 5

8
14
4
4
6
3
3
6
48

จากการรายงานบางหลักสูตรนําคาเปาหมายของตัวบงชี้ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไปใชในการแทนคาในการคํานวณคะแนน และไมใส
ระยะเวลาในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการฯ
~4~

- การรายงานควรใสระยะเวลาในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการฯ
- ในการคํานวณคะแนนควรใชเกณฑการประเมินในการแปลงคารอยละของ
อาจารยประจําหลักสูตรใหถูกตอง ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ.
2557 หนา 77
- กรณีถาเปนเกณฑ ป 2558 การรายงานใหใชขอมูลของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

องคประกอบ/ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

สรุปผลการดําเนินงาน
- คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน
- การรายงานความพึงพอใจอาจารยตอการบริหารหลักสูตรสวนใหญ
ไมใสรายละเอียดขอคําถามรายงานแตตัวเลขภาพรวม
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาใน
- คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 0.00 – 5.00 คะแนน
หลักสูตร
- มีหลักสูตร จํานวน 66 หลักสูตร ตองรายงานผลการดําเนินงานและมี
หลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตรไมตอ งรายงานในตัวบงชี้นี้เนื่องจากเปน
หลักสูตรที่สภาอนุมตั ิปดจึงไมมีการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆแลว
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผุสอนและ
คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 0.00 – 5.00 คะแนน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 0.00 – 5.00 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงาน
- คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 0.00 – 5.00 คะแนน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การรายงานบางหลักสูตรใสคะแนนการประเมินไมเปนไปตามเกณฑที่
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กําหนดไว
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 1.00 – 5.00 คะแนน
- หลักสูตรรายงานผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษา
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เฉพาะคาเฉลี่ยคะแนนภาพรวม
- การรายงานบางหลักสูตรไมรายงานจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโ ดย
อางอิงสํานักวิทยบริการ
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ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปรับปรุง
การรายงานควรใสร ายละเอีย ดของข อคํ าถามเพื่ อ นํา ไปใช ในการปรั บปรุ ง
พัฒนาตอไป
หลักสูตรทั้ง 6 หลักสูตรที่ไมไดรายงาน เมื่อสิ้นปการศึกษาหลักสูตรจะตองนําหลัก
หลักฐานที่แสดงถึงการปดหลักสูตร ยื่นไปยังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพเพื่อ
สงไปยัง สกอ. ในการตัดตัวบงชี้ 5.1 ในระบบ CHE QA Online

ควรดูระดับคะแนนการดําเนินงานตามระดับการแบงคารอยละ ตามคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ.2557 หนา 86
-ควรเพิ่มเติมรายละเอียดสรุปผลการประเมินในประเด็นตางๆ เพื่อนําไปสู
กระบวนการการปรับปรุงและพัฒนาตอไป
-หลักสูตรควรใสจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางนอยตองเปนสิ่งสนับสนุนที่
ระบุไวใน มคอ.2 ของหลักสูตร

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 โดยใหคณะ/วิทยาลัยจัดสงรายงานฯในวันที่ 23 มกราคม
2562 มีคณะ/วิทยาลัยมีการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 จํานวน 7 คณะ 1
วิทยาลัย ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดยสรุปผล
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561 จําแนกเปนองคประกอบ
จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ มีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบ/
ผลการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
ตัวบงชี้
ปรับปรุง
องคประกอบที่ 1การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
ตัวบงชี้ 1.1 ผลการ
“รอผลการประเมินระดับหลักสูตร” โดยทุกหลักสูตรจะรับการประเมิน ระหวาง บริหารจัดการ
วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562
หลักสูตรโดยรวม
สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารยประจําของคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา ตัวบงชี้ 1.2
อาจารยประจําคณะ เอก เรียงลําดับจากคะแนนมากไปหานอย มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนอาจารย จํานวน
ที่มีคุณวุฒิปริญญา
คณะ/วิทยาลัย
รอยละ
คะแนน
ทั้งหมด
ป.เอก
เอก
1. ครุศาสตร
2. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
3. เทคโนโลยีการเกษตร
4. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. สาธารณสุขศาสตร
7. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8. วิทยาการจัดการ

61
31
26
40
98
21.5
85.5
55.5

29
15.5
10
14.5
33
7
16
10

47.54
50.00
38.46
36.25
33.67
32.56
18.71
18.02

5.00
5.00
4.81
4.53
4.21
4.06
2.34
2.25

อางอิงจากเอกสารรายชื่อคณาจารยที่ปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 1/2561 ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากงานบริหารงานบุคคล
ตัวบงชี้ 1.3
สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารยประจําของคณะที่ดํารงตําแหนงทาง อาจารยประจําคณะ วิชาการ เรียงลําดับจากคะแนนมากไปหานอย มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนอาจารย
จํานวน
คะแนน
ที่ดํารงตําแหนงทาง
คณะ/วิทยาลัย
รอยละ
ทั
ง
้
หมด
ตํ
า
แหน
ง
ทางวิ
ช
าการ
เฉลี่ย
วิชาการ
1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. วิทยาการจัดการ
3. ครุศาสตร
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. เทคโนโลยีการเกษตร
6. สาธารณสุขศาสตร
7. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

40
55.5
61
98
26
21.5
85.5
31

17
22
19
27
7
4
13
1

42.50
39.64
31.15
27.55
26.92
18.60
15.20
3.23

3.54
3.30
2.60
2.30
2.24
1.56
1.27
0.30

อางอิงจากเอกสารรายชื่อคณาจารยที่ปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 1/2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากงานบริหารงานบุคคล
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องคประกอบ/
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ 1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา

ผลการดําเนินงาน
สรุ ป ผลคะแนนการประเมิ นตนเองจํ านวนนั ก ศึก ษาเต็ มเวลาเทีย บเท า ต อ จํานวนอาจารยประจํา เรียงลําดับจากคะแนนมากไปหานอย มีรายละเอียดดังนี้
คณะ

1. ครุศาสตร
2. เทคโนโลยีการเกษตร
3. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
7. วิทยาการจัดการ
8. สาธารณสุขศาสตร

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ย
-45.73
5.00
-49.85
5.00
-45.62
5.00
-29.52
5.00
-47.44
5.00
-57.81
5.00
26.16
0.00
15.60
0.00

ตัวบงชี้ 1.5 การบริการ
สรุปผลการประเมินตนเองสวนใหญคณะ/วิทยาลัยมีการดําเนินงาน จํานวน 4
นักศึกษาระดับปริญญา ขอ ไดแก ขอ 1-4 คือมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการฯ จัดกิจกรรมเตรียม
ตรี
ความพรอมเพื่อการทํางานฯ และประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมฯ
ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรม
สรุปผลการประเมินตนเองสวนใหญคณะ/วิทยาลัยมีการดําเนินงาน จํานวน 3
นักศึกษาระดับปริญญา ขอ ไดแก ขอ 1-3 คือจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
ตรี
คณะฯ ซึ่งในแผนการจัดกรรมใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐาน TQF และจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบ
สรุปผลการประเมินตนเองสวนใหญมีการดําเนินงานครบทั้ง 6 ขอ
และกลไกการบริหาร
มีคณะที่ รายงานไม ครบทุ กข อ ไดแก คณะครุ ศาสตร ข อที่ 5 และ 6 ซึ่ งมี
และพัฒนางานวิจัย
รายละเอียดเกณฑมาตรฐานดังนี้
หรืองานสรางสรรค
ขอ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
ขอ 6 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
ปรับปรุง

-

-

ควรมีการรายงานขอมูลใหครบ
ทุกขอเนื่องจากเปนเพียงระบบ
และกลไกการบริ ห ารและ
พั ฒ น า ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรค

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค เรียงลําดับจากคะแนนมากไปหานอย มีรายละเอียดดังนี้
เงินสนับสนุน
ภายใน ภายนอก
(บาท)
(บาท)
1. นวัตกรรมการจัดการ
1,095,120
-วิทยาศาสตรและเทคโนฯ
1,095,120
-มนุษยศาสตรและสังคมฯ
2. มนุษศาสตรและสังคมศาสตร
895,000
3. เทคโนโลยีการเกษตร
100,000
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,812,420
5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
397,680
6. ครุศาสตร
7. วิทยาการจัดการ
8. สาธารณสุขศาสตร
คณะ/วิทยาลัย
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จํานวน
อาจารย (ไม
รวมศึกษาตอ)
31
6
25
77.5
26
89
40
57
55.5
17.5

จํานวน
เงิน/คน

คะแนน

182,520
0
11,548.38
26,556.07
20,364.27
9,942
0
0
0

2.50
5.00
0.00
2.30
2.21
1.70
0.83
0.00
0.00
0.00

องคประกอบ/
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย

ผลการดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
ปรับปรุง
สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ
ควรตรวจสอบผลงานวิชาการ
นักวิจัย เรียงลําดับจากคะแนนมากไปหานอย มีรายละเอียดดังนี้
ของระดับคณะและระดับหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย
ผลงาน(เรื่อง)
ผลถวงน้ําหนัก
รอยละ
คะแนน
ให ต รงกั น เนื่ อ งจากตรวจพบว า
1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
103
41.60
42.45
5.00
บางรายการยังขอมูลไมตรงกัน
2. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17
13.40
33.50
5.00
3. เทคโนโลยีการเกษตร
4. วิทยาการจัดการ
5. สาธาณสุขศาสตร
6. นวัตกรรมการจัดการ
-วิทยาศาสตรสุขภาพ
-มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. ครุศาสตร
8. มนุษศาสตรและสังคมศาสตร

6
17

8
51
35
23
18
23

10.00
13.80
21.50
11.20
5.20
6.00
8.00
10.4

38.46
24.86
93.00
86.70
24.00
13.11
12.16

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.28
3.04

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การ
สรุปผลการประเมินตนเองคณะ/วิทยาลัยมีการดําเนินงานแลว จํานวน 3 ขอ
ไดแก ขอ 1-3 คือมีการจัดทําแผนการบริการวิชาการ จัดทําแผนการใช
บริการวิชาการแก
ประโยชน มีโครงการที่บริการแบบใหเปลา และคณะมีสวนรวมในการบริการ
สังคม
วิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบ
สรุปผลการประเมินตนเองคณะ/วิทยาลัยมีการดําเนินงานแลว จํานวน 3 ขอ
และกลไกการทํานุ
ไดแก ขอ 1-3 คือมีการรายงานผลการดําเนินงานมีการกําหนดผูร ับผิดชอบใน
บํารุงศิลปะและ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทําแผน และกําหนดตัวบงชี้วัด
วัฒนธรรม
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน พรอมทั้งมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามไตรมาส
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สรุปผลการประเมินตนเองคณะ/วิทยาลัยสวนใหญมีการดําเนินงานแลว
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การ
จํานวน 3 ขอ ไดแก ขอ 1-2 และ 4 สําหรับขอ 3, 5-7 มีการเขียนรายงานผล
บริหารของคณะเพื่อ
การดําเนินงานที่มีการดําเนินงานกิจกรรมแลว
การกํากับติดตาม
-สาธารณสุขศาสตร ไมรายงาน ขอที่ 2 วิเคราะหขอมูลทางการเงินเพื่อ
ผลลัพธตามพันธกิจ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร
กลุมสถาบัน และ
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไมรายงานขอ 5-7 ไดแก KM การพัฒนา
เอกลักษณของคณะ
บุคลากร และการดําเนินงานดานประกันคุณภาพฯ
-วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ไมรายงานขอ 5 ไดแก KM
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบ
สรุปผลการประเมินตนเองคณะ/วิทยาลัยมีการดําเนินงานแลว จํานวน 3 ขอ
กํากับการประกัน
ไดแก ขอ 1-3
คุณภาพหลักสูตร
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ควรมีการเขียนรายงานผลการ
ดํ า เ นิ น งาน เ กณ ฑ ข อ ที่ มี ก า ร
ดําเนินงานแลวถึงแมจะมีผลการ
ดํ า เนิ น งานที่ ยั ง ไม เ สร็ จ สมบู ร ณ
เพื่อเปนการรายงานความกาวหนา
ของการดําเนินงานในแตละขอ

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 โดยใหหนวยงานผูรับผิดชอบองคประกอบ/ตัวบงชี้
จัดสงรายงาน ในวันที่ 23 มกราคม 2562 นั้น มีการสรุปผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ภาคเรียน
ที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561 จําแนกเปนองคประกอบ จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ มีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบ/ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 1การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
“รอผลการประเมินระดับหลักสูตร” ซึ่งจะรับการตรวจประเมินในระดับหลักสูตร ระหวาง
หลักสูตรโดยรวม
วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําสถาบันที่ สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีคะแนน
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เทากับ 4.03 คะแนน
ขอมูลพื้นฐาน
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ที่มีคุณวุฒปิ ริญญา
เอกหรือเทียบเทา
3. รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จํานวน
418.5
135
32.26

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ มี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
คะแนนเทากับ 2.19 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ขอมูลพื้นฐาน
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่ ํารงตําแหนงอาจารย
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่ ํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่ ํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
5. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่ ํารงตําแหนงศาสตราจารย
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

จํานวน
418.5
308.5
93
17
0
110
26.28

สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 1-4
และ ขอ 6 ยกเวนขอ 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการฯ
สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน จํานวน 3 ขอ ไดแก ขอ 1 - 3
คือมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ครบถวน และจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานครบทั้ง 6 ขอ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุน
และงานสรางสรรค
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) ของทุกคณะ/วิทยาลัย
ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยทุกคณะ/วิทยาลัยเทากับ 9.54 คะแนนที่ไดเทากับ 1.19 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของ
คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัยเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
อาจารยประจําและนักวิจัย
ของอาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคณะ/วิทยาลัย ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยทุกคณะ/
วิทยาลัยเทากับ 36.32 คะแนน คะแนนที่ไดเทากับ 4.54 คะแนน
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก
สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน จํานวน 3 ขอ คือ ขอ 1 -2
สังคม
และขอ 5 มีการกําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมาย จัดทําแผนบริการวิชาการโดยการมี
สวนรวมจากชุมชน และทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนทางวิชาการแกสังคม
ของสถาบันตาม ขอ 2
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องคประกอบ/ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุ สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานครบ 6 ขอ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของ
สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน จํานวน 1 ขอ ไดแก ขอ 1 คือ
มหาวิทยาลัยเพื่อการกํากับติดตาม
พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสู
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุม สถาบัน และ แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุตามตัว
เอกลักษณของสถาบัน
บงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ สําหรับ ขอ 2-7 อยูระหวางดําเนินการโดยทุกขอมีการ
รายงานกิจกรรมที่ดําเนินการบางสวน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารของคณะ “รอผลการตรวจประเมินของคณะ” ซึ่งจะรับการตรวจประเมินในระดับคณะ ระหวางวันที่
22-26 กรกฎาคม 2562
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกัน สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 1–5
คุณภาพหลักสูตร
สํ า หรั บ ข อ 6 รอผลการประเมิ น ระดั บ หลั ก สู ต ร ซึ่ ง จะรั บ การตรวจประเมิ น ในระดั บ
หลักสูตร ระหวางวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 1/2561 โดยใหทุกหนวยงานจัดสงรายงานฯ ใน
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 มีหนวยงานสนับสนุนที่รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 7
หนวยงาน ไดแก สํานักงานอธิการบดี ประกอบไปดวย กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ สถาบันวิจัย และพัฒนา สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัยและงานวิชาศึกษาทั่วไป มีการสรุปผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 1/ 2561 จําแนกเปนองคประกอบ จํานวน 2 กลุม คือกลุมตัวบงชี้หลัก และกลุมตัวบงชี้
เฉพาะ มีรายละเอียดดังนี้
กลุมตัวบงชี้หลัก

ตัวบงชี้/เกณฑ
ผลการดําเนินงานภาพรวมทุกหนวยงาน
หมายเหตุ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารของสํานัก/สถาบัน เพื่อกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
ผลดําเนินการภาพรวม
ผลการดําเนินงานในเกณฑ ขอ 1-6 สวนใหญสํานัก/สถาบันมีผลการดําเนินงานครบถวนทุกกระบวนการ โดยในผลการดําเนินงานในรอบ 6
เดือน สวนใหญมีการวางแผนการดําเนินงาน การดําเนินการตามระบบ และไดดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานไปบางแลวบางสวน
เกณฑขอ 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการ
ทุกหนวยงานมีการรายงานผลการดําเนินงาน มีการแตงตั้ง
วิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน คณะกรรมการดําเนินงาน มีวิเคราะห SWOT เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ
ของหนวยงานและพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติ
ป 2560 - 2564 และแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ 2562 เสนอ
การประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผล ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ
และเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เกณฑขอ 2 ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ทุกหนวยงานมีการรายงานผลการดําเนินงาน มีการแตงตั้ง
ความเสีย่ งที่เปนผลจากการวิเคราะหและ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีการประชุมเพื่อวิเคราะหความเสีย่ ง
ระบุปจจัยเสีย่ งที่เกิดจากภายนอกหรือ
และระบุความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ยกเวน
ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดทสี่ งผลตอการ 1. สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานและ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมเพื่อ
ใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
วิเคราะหความเสี่ยง และระบุความเสี่ยงแตยังไมมีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสีย่ ง
2.สถาบันวิจัยและพัฒนา
- มีระบุเพียงมีการดําเนินงานตามแผนความเสี่ยง แตไมเขียนรายงาน
วิธีการกอนเริ่มกระบวนการดําเนินงานตามแผน
3.งานวิชาศึกษาทั่วไป
- แผนบริหารความเสีย่ งประจําหนวยงาน ใชเปนปการศึกษา 2561
ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดไวใหใชปงบประมาณ
เกณฑขอ 3บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
ทุกหนวยงานมีการรายงานการดําเนินงานตามเกณฑ โดยการ
อยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ครบถวน 10 ประการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน
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กลุมตัวบงชี้หลัก

ตัวบงชี้/เกณฑ
เกณฑ ข อ 4 ค น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ าก
ความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมี
ประสบการณ ต รง และแหล ง เรี ย นรู อื่ น ๆ
ตามประเด็นความรูอยางนอย 1 ดาน และ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เป นลายลั กษณอั กษรและนํ ามาปรั บใช ใน
การปฏิบัติงานจริง
เกณฑขอ 5 กํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
เกณฑขอ 6 ดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและ
กลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของหนวยงานที่ไดปรับใหมี
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปน
สวนหนึ่งของการบริหารงานหนวยงาน
ตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละความสําเร็จของ

การดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค
ของโครงการ

ผลการดําเนินงานภาพรวมทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน มีการรายงานกระบวนการจัดการความรูโ ดย มีการ
รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู มีการประชุมเพื่อ
กําหนดประเด็นความรู และมีการจัดทําแผนการจัดการความรู

ทุกหนวยงานมีการรายงานการดําเนินงาน มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานมีแผนพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน
ทุกหนวยงานมีการรายงานผลการดําเนินงาน มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน มีการจัดทําคูมือ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมีแผนดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหนวยงาน

ทุกหนวยงานรายงานขอมูลปงบประมาณ 2562 การดําเนินงาน
โครงการระหวาง 1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562
1. สํานักงานอธิการบดี
มีการรายงานผลดําเนินงาน จํานวน 3 กอง ไดแก กองกลาง กอง
นโยบายและแผน และกองพั ฒ นา มี โ ครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจํ า ป ง บประมาณ 2562 มี ก ารดํ า เนิ น การเสร็ จ แล ว จํ า นวน 21
โครงการ ไมไดระบุโครงการที่แลวเสร็จ
2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มีโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน
15 โครงการ มีการดําเนินการเสร็จแลว 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.67
3. สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
มีโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 3
โครงการ สําเร็จลุลวงทุกโครงการ คิดเปนรอยละ 100
4.สถาบันวิจัยและพัฒนา
มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 10
โครงการ มีการดําเนินการเสร็จแลว จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 40
5.. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ 2562 ภายใต 5
โครงการหลัก จํานวน 10 กิจกรรม ไมระบุโครงการที่ดําเนินการแลว
6. บัณฑิตวิทยาลัย
มีโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน
14 โครงการ มีการดําเนินการเสร็จแลว จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอย
ละ 21.43
~2~

หมายเหตุ

กลุมตัวบงชี้หลัก

ตัวบงชี้/เกณฑ

ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตอการใหบริการของ
หนวยงาน

ผลการดําเนินงานภาพรวมทุกหนวยงาน
7. งานวิชาศึกษาทั่วไป
มีโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน
15 โครงการ มีการดําเนินงานเสร็จแลว จํานวน 1 กิจกรรม คิดเปนรอย
ละ 6.67 อยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 9 โครงการ ยังไมถึง
กําหนดการดําเนินงาน จํานวน 5 กิจกรรม
ทุกหนวยงานมีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอการใหบริการของหนวยงาน
1.สํานักงานอธิการบดี
- กองกลาง สํานักอธิการบดี อยูระหวางการดําเนินการเก็บขอมูล
คาดวาจะแลวเสร็จใน เดือนมิถุนายน 2562
- นโยบายและแผน อยูระหวางการดําเนินการเก็บขอมูลคาดวาจะ
แลวเสร็จใน เดือนพฤษภาคม 2562
- กองพัฒนานักศึกษา มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 149 คน โดยมี
คาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับการบริการ
เทากับ 4.52
2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
2561 - 31 ธันวาคม 2561 วิธีการเก็บขอมูลวัดบริการไวหนาเคานเตอร
และประเมินออนไลน รวมจํานวน 685 คน คาเฉลี่ยคะแนนประเมิน
4.40 คะแนน
3. สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
มีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสํานักงานฯ ตั้งแต
เดือนกันยายน 2561 – มกราคม 2562 ผลคะแนนประประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการของสํานักงานฯ ในภาพรวม อยูที่ระดับ 4.55
4.สถาบันวิจัยและพัฒนา
มีการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
2561 – มกราคม 2562 มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 62 คน อยูในชวง
ดําเนินการและสรุปผลวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
5..สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.07
อยูในระดับมาก
6. บัณฑิตวิทยาลัย
มีการสํารวจความพึงพอใจเริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561 เปนตนมา
มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ภาพรวมอยูท ี่
คาเฉลี่ย 3.72
7.งานวิชาศึกษาทั่วไป
มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ภาพรวมอยู
ที่คาเฉลี่ย 4.53
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หมายเหตุ

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการควร
แลวเสร็จกอน
เดือนพฤษภาคม
2562 เนื่องจากป
การศึกษา 2561
สิ้นสุด 31
พฤษภาคม 2562

กลุมตัวบงชี้เฉพาะ
(1) สํานักงานอธิการบดี

ตัวบงชี้/เกณฑ
ตัวบงชี้ที่สนอ. 2.1 การบริการ

ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง 4.00 คะแนน คาเปาหมาย 6 ขอ ดําเนินการได
5 ขอ (ขอ 1-4 และขอ 6)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ไมบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ สนอ. 2.2 กิจกรรมนักศึกษา ผลการประเมินตนเอง 3.00 คะแนน คาเปาหมาย 6 ขอ ดําเนินการได
ระดับปริญญาตรี
3 ขอ (ขอ 1-3)
 ไมบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.3 ระบบและกลไก ผลการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน คาเปาหมาย 6 ขอ ดําเนินการได
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6 ขอ (ขอ 1-6)
 บรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.4 สิ่งสนับสนุนการ ผลการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน คาเปาหมาย 4 ขอ ดําเนินการได
เรียนรู และสภาพแวดลอมการเรียนรู 5 ขอ (ขอ 1-5)
 บรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.5 ระบบและกลไก ผลการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน คาเปาหมาย 4 ขอ ดําเนินการได
การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแตงตั้ง 6 ขอ (ขอ 1-6)
บุคลากร
 บรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.6 การดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 5.0 0 คะแนน คาเปาหมาย 4 ขอ ดําเนินการได
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
5 ขอ (ขอ 1-5)
 บรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.7 ระดับความสําเร็จ ผลการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน คาเปาหมาย 5 ขอ ดําเนินการได
ของการกํากับ ติดตามการดําเนินการ 5 ขอ (ขอ 1-5)
ดานการวางแผน การวิเคราะห
 บรรลุเปาหมาย
งบประมาณ และการพัฒนายุทธศาสตร

หมายเหตุ
ผูรับผิดชอบ
กองพัฒนานักศึกษา
ผูรับผิดชอบ
กองพัฒนานักศึกษา
ผูรับผิดชอบ
กองพัฒนานักศึกษา
ผูรับผิดชอบ
กองกลาง
ผูรับผิดชอบ
กองกลาง
ผูรับผิดชอบ
กองกลาง
ผูรับผิดชอบ
กองนโยบายและ
แผน

กลุมตัวบงชี้เฉพาะ
(2) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตัวบงชี้/เกณฑ
ตัวบงชี้ที่ สสว. 2.1 ระบบการ
จัดการงานทะเบียน

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย 4 ขอ ดําเนินการได 2 ขอ (ขอ 1,5) ผลการประเมินตนเอง 2.00 คะแนน
 ไมบรรลุเปาหมาย

(3) สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ

ตัวบงชี้/เกณฑ
ตัวบงชี้ที่ สสร.2.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ สสร.2.2 จํานวน
หมูบานในจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแกวที่มีฐาน ขอมูล
ตําบลในการคัดเลือกชุมชน
สําคัญเพื่อใชในการพัฒนา
ทองถิ่น

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย 6 ขอ ดําเนินการได 2 ขอ (ขอ 1,2) ผลการประเมินตนเอง 2.00 คะแนน
 ไมบรรลุเปาหมาย
- อยูระหวางการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลหมูบานในการคัดเลือกชุมชนสําคัญตาม
แผนปฏิบัติการ จํานวน 6 หมูบาน
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หมายเหตุ

หมายเหตุ

(3) สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ

ตัวบงชี้/เกณฑ
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ที่ สสร.2.3 ระดับ
คาเปาหมาย 4 ขอ ดําเนินการได 2 ขอ (ขอ 1,2) ผลการประเมินตนเอง 2.00 คะแนน
ความสําเร็จของการนอมนํา
 ไมบรรลุเปาหมาย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

กลุมตัวบงชี้เฉพาะ
(4) สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวบงชี้/เกณฑ
ตัวบงชี้ที่ สวพ.2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ สวพ. 2.2 รอยละของ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั รับ
ใชสังคมเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับทองถิ่น
ตัวบงชี้ที่ สวพ.2.3 จํานวนครั้ง
เขาประชุมวิชาการหรือรวมแสดง
ผลงานวิชาการ

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย 6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ (ขอ 1-6) ผลการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน
 บรรลุเปาหมาย

หมายเหตุ

- ยังไมมีการรายงานจํานวนเงินสนับสนุน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการเขาประชุมวิชาการหรือรวมแสดงผลงานวิชาการ จํานวน
2 ครั้ง ผลการประเมินตนเอง 2.00 คะแนน
 ไมบรรลุเปาหมาย

กลุมตัวบงชี้เฉพาะ
(5) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบงชี้/เกณฑ
ตัวบงชี้ที่ สวท.2.1 การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด
ตัวบงชี้ที่ สวท.2.2 การบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดให
เกิดประโยชน

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย 4 ขอ ดําเนินการได 4 ขอ (ขอ 1-4) ผลการประเมินตนเอง 4.00 คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย 5 ขอ ดําเนินการได 4 ขอ (ขอ 1-4) ผลการประเมินตนเอง 4.00 คะแนน
 ไมบรรลุเปาหมาย

กลุมตัวบงชี้เฉพาะ
(6) บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวบงชี้/เกณฑ
ตัวบงชี้ที่ บว.2.1 ผลงานของ
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร รวม
ทั้งสิ้น ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนผูสําเร็จปริญญาโท
รวมทั้งสิ้น 15 คน มีจํานวนชิ้นงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรรวมทั้งสิ้น 23 ชิ้นงาน
แยกเปนชิ้นงานการนําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ 23 ชิ้นงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 3.83 คะแนน
 ไมบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ บว.2.2 ผลงานของ
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ ปริญญาเอกรวามทั้งสิ้น 13 คน มีจํานวนชิ้นงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรรวมทั้งสิ้น
หรือเผยแพร
34 ชิ้นงาน แยกเปนชิ้นงานการนําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ 13 ชิ้นงาน การ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ TCI กลุม 2 จํานวน 15 ชิ้นงาน และการตีพิมพใน
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กลุมตัวบงชี้เฉพาะ
(6) บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวบงชี้/เกณฑ

ตัวบงชี้ที่ บว.2.3 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรูระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการดําเนินงาน
วารสารวิชาการ TCI กลุม 1 จํานวน 6 ชิ้นงาน ผลการเมินตนเอง 5.00 คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย 7 ขอ ดําเนินการได 4 ขอ (ขอ 1-4 ) ผลการประเมินตนเอง 2.00
คะแนน
 บรรลุเปาหมาย

กลุมตัวบงชี้เฉพาะ
(7) งานวิชาศึกษาทั่วไป

ตัวบงชี้/เกณฑ
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ที่ GE 2.1 อาจารยประจําที่
มีอาจารยประจําทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน อาจารยประจําทั้งหมด 13 คน
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คิดเปนรอยละ 38.46 ไดคะแนนเทากับ 4.81 คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ GE 2.2 อาจารยประจําที่
มีอาจารยทดี่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ 4 คน อาจารยประจําทั้งหมด 13 คน คิด
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนรอยละ 30.77 ไดคะแนนเทากับ 2.56 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ GE 2.3 เงินสนับสนุน
จํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอกตอ
งานวิจัยและงานสรางสรรค
จํานวนอาจารยประจําหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมดเทา 19,366.16 บาท/คน ได
คะแนนเทากับ 3.88 คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ GE 2.4 ผลงานทาง
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดนับปฏิบัติงานจริง (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 13 คน
วิชาการของอาจารยประจํา
มีการแสดงขอมูลอาจารยแยกกลุม สาขาวิชาเปน 2 กลุม
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 40
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 50.91
ไดคะแนนเทากับ 5.00 คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ GE 2.5 การจัดการเรียน คาเปาหมาย 5 ขอ ดําเนินการได 5 ขอ (ขอ 1-5) ผลการประเมินตนเอง 5.00
การสอน การประเมินผูเ รียน การ คะแนน
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และการจัด
 บรรลุเปาหมาย
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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หมายเหตุ

หมายเหตุ

