
รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย และหนวยงานสนับสนุน ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2516 

  
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีระบบและกลไกในการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพในแตละระดับ 
และไดกําหนดการรายงานระบุไวในปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2561 ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/
วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงานสนับสนุน ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 ในวันท่ี 23 มกราคม 
2562 และรายงานตอคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 
11 กุมภาพันธ 2562 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 เพ่ือพิจารณา
และใหขอเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคเรยีนท่ี 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 

 

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลจํานวนคณะ/วิทยาลัย จําแนกระดับปริญญา และจํานวนสถานะของหลักสูตร 

คณะ/วิทยาลยั 
ระดับปริญญา 

รวม 
หลักสูตรใหม 
รับนักศึกษา 

ป 2561 

สถานะหลักสูตร 
ใหม 

เกณฑป 2548 
ใหม 

เกณฑป 2558 
ปรับปรุง 

เกณฑป 2548 
ปรับปรุง 

เกณฑป 2558 
สภา 

อนุมัติปด ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.บัณฑิต 
1.คณะครุศาสตร 9 2 2 1 14 - 5 - 5 5 2 
2.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12 1 1 - 14 1 4 3 3 4 1 
3.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11 - - - 11 - 1 - 2 8 - 
4.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 1 - - 8 - - 4 1 3 - 
5.คณะวิทยาการจัดการ 9 - - - 9 - - - 7 2 - 
6.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 1 - - 4 - 1 - 1 2 - 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร 2 1 - - 3 1 1 1 1 - - 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3 3 3 - 9 - 2 1 3 3 3 

รวม 56 9 6 1 72 2 13 9 18 32 6 
 

ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดสถานะของหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบปดหลักสูตร 
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ว/ด/ป มติสภาอนุมัติใหปด จํานวนนักศึกษาท่ีคงคาง 

1.ครุศาสตร 1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2561 68 คน 
1.2 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2561 31 คน 

2.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 3 คน 
3.นวัตกรรมการจัดการ 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2561 56 คน 

3.2  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2561 22 คน 
3.3  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2561 10 คน 
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สรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 72 หลักสูตร ตามที่หลักสูตรรายงานผลการดําเนินงาน
การประเมินตนเองสรุปภาพรวมจําแนกตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ แสดงรายละเอียดขอมูลดังตารางที่ 3  

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร จําแนกตามองคประกอบ/ตัวบงช้ี 
 

 องคประกอบ/ตัวบงชี้ สรุปผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปรับปรุง 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ท่ีกําหนดโดย สกอ. 

เกณฑมาตรฐานการรายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร แบงไดดังน้ี 
-เกณฑ ป พ.ศ.2548 ป.ตรี 3 ขอ บัณฑิตศึกษา 11 ขอ  
-เกณฑ ป พ.ศ.2558 ป.ตรี 5 ขอ บัณฑิตศึกษา 10 ขอ 
การรายงานผลการดําเนินงานการประเมินตนเองของหลักสตูร มดีังน้ี 

ผลการประเมินตามเกณฑ จํานวน(หลักสูตร) รอยละ 
ผาน 71 98.61 

ไมผาน 1 1.39 
รวม 72 100 

หลักสตูรท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสตูร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลย ีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมครบตามเกณฑ โดยตามเกณฑตองมี
อาจารยอยางนอยจํานวน 3 คน แตหลักสูตรมีอาจารยเพียง 2 คน  

หลักสตูรควรเรงดาํเนินการรับอาจารยใหมหรือสรรหาอาจารยประจาํ
มหาวิทยาลยัท่ีมีคณุสมบัติตรงหรอืสัมพันธกับหลักสูตรเพ่ือขอแตงตัง้เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

ทุกหลักสูตรยังไมมีการรายงาน เน่ืองจากรอผลการเก็บขอมลูจากสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สําหรับปการศึกษา 2561 มีหลักสตูรท่ี
ตองรายงานตัวบงช้ีน้ี จํานวน 49 หลักสตูร และไมตองรายงาน จํานวน 22 
หลักสตูร เน่ืองจากเปนหลักสูตรใหมยังไมมีบัณฑิตจบ  
 

หลักสูตร ท้ัง 22 หลักสูตรท่ีไมไดรายงาน เมื่อสิน้ปการศึกษาหลักสูตรจะตองนํา
หลักฐานท่ีแสดงถึงการเปนหลักสูตรใหม ยื่นไปยังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
เพ่ือสงไปยัง สกอ. ในการตัดตัวบงช้ี 2.1 ในระบบ CHE QA Online  
 

ตัวบงชี้ 2.2 การไดงานทําหรือ
ผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

ทุกหลักสูตรยังไมมีการรายงาน เน่ืองจากรอผลการเก็บขอมลูจากสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สําหรับปการศึกษา 2561 มีหลักสตูรท่ี
ตองรายงานตัวบงช้ีน้ี จํานวน 48 หลักสตูร และไมตองรายงาน จํานวน 
22 หลักสูตร เน่ืองจากเปนหลักสตูรใหมยังไมมีบัณฑติจบและหลักสูตร
วิชาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร 
 

หลักสูตร ท้ัง 22 หลักสูตรท่ีไมไดรายงาน เมื่อสิน้ปการศึกษาหลักสูตรจะตองนํา
หลักฐานท่ีแสดงถึงการเปนหลักสูตรใหม ยื่นไปยังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
เพ่ือสงไปยัง สกอ. ในการตัดตัวบงช้ี 2.2 ในระบบ CHE QA Online 
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 องคประกอบ/ตัวบงชี้ สรุปผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปรับปรุง 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา - คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน 

- มีหลักสตูร จํานวน 65 หลักสตูร ตองรายงานผลการดําเนินงาน
ประเด็นการรบันักศึกษา และการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

- มีหลักสตูร จํานวน 6 หลักสูตรไมตองรายงานในตัวบงช้ีน้ี เน่ืองจาก
เปนหลักสูตรท่ีสภาอนุมัติปดและใหงดรับนักศึกษา 

หลักสูตรท้ัง 6 หลักสูตรท่ีไมไดรายงาน เมื่อสิ้นปการศึกษาหลักสูตรจะตองนําหลัก
หลักฐานท่ีแสดงถึงการปดหลักสูตร ยื่นไปยังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพเพ่ือ
สงไปยัง สกอ. ในการตัดตัวบงช้ี 3.1 ในระบบ CHE QA Online 

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 2.00 – 4.00 คะแนน  

ตัวบงชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
 

- คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน 
- หลักสูตรสวนใหญไมรายงานรายละเอียดของขอคําถามมีการ

รายงานเฉพาะคาเฉลีย่ของผลคะแนนการประเมิน 

หลักสตูรควรเขียนรายงานโดยใสรายละเอียดขอคําถามท่ีประเมินเพ่ือทราบ
รายละเอียดท่ีจะสามารถนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาเปนรายประเด็น 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารอาจารย - คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน  
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 

4.2.1 รอยละของอาจารยประจํา
หลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

คาคะแนนการประเมินตนเองรอยละของอาจารยประจําหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก จํานวน 72 หลักสูตร จําแนก
เปนคณะ/วิทยาลัย 

คณะ/วิทยาลัย 
คาคะแนนเต็ม 5 

เทากับ 0 1.0-4.17 เทากับ 5 

1.ครุศาสตร 1 1 12 
2.วิทยาศาสตรฯ 3 0 11 
3.มนุษยศาสตรฯ 4 0 7 
4.วิทยาการจัดการ 3 1 5 
5.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 7 
6.เทคโนฯเกษตร 2 0 2 
7.สาธารณสุขศาสตร - - 3 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 2 0 7 

รวม 16 2 54 

จากการรายงานบางหลักสูตรนําคาเปาหมายของตัวบงช้ีท่ี
มหาวิทยาลยักําหนดไปใชในการแทนคาในการคํานวณคะแนน 
 

- หลักสูตรควรใชเกณฑการประเมินในการแปลงคารอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรใหถูกตองตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ.2557 หนา 73 

- กรณีถาเปนเกณฑ ป 2558 ใหใชขอมูลของอาจารยผูรับผดิชอบ 
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 องคประกอบ/ตัวบงชี้ สรุปผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปรับปรุง 
4.2.2 รอยละของอาจารยประจํา

หลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
คาคะแนนการประเมินตนเองรอยละของอาจารยประจําหลักสูตร/

ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตาํแหนงทางวิชาการ จํานวน 72 หลักสูตร    
จําแนกเปนคณะ/วิทยาลัย 

คณะ/วิทยาลัย 
คาคะแนนเต็ม 5 

เทากับ 0 0.83-4.63 เทากับ 5 

1.ครุศาสตร 1 1 12 
2.วิทยาศาสตรฯ 3 6 5 
3.มนุษยศาสตรฯ 2 8 1 
4.วิทยาการจัดการ 2 5 2 
5.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 4 3 
6.เทคโนโลยีการเกษตร 0 2 2 
7.สาธารณสุขศาสตร 1 2 0 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 6 3 0 

รวม 16 31 25 

จากการรายงานบางหลักสูตรนําคาเปาหมายของตัวบงช้ีท่ี
มหาวิทยาลยักําหนดไปใชในการแทนคาในการคํานวณคะแนน 
 

- หลักสูตรควรใชเกณฑการประเมินในการแปลงคารอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรใหถูกตอง ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ.2557 หนา 74  

- กรณีถาเปนเกณฑ ป 2558 ใหใชขอมูลของอาจารยผูรับผิดชอบ 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสตูร 

คาคะแนนการประเมินตนเองรอยละของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสตูร จํานวน 72 หลักสูตร จําแนกเปนคณะ/วิทยาลัย 

คณะ/วิทยาลัย เทากับ 0 1.00-4.50 เทากับ 5 

1.ครุศาสตร 2 4 8 
2.วิทยาศาสตรฯ 0 0 14 
3.มนุษยศาสตรฯ 3 4 4 
4.วิทยาการจัดการ 0 5 4 
5.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 2 6 
6.เทคโนฯเกษตร 0 1 3 
7.สาธารณสุขศาสตร 0 0 3 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 3 0 6 

รวม 8 16 48 

จากการรายงานบางหลักสูตรนําคาเปาหมายของตัวบงช้ีท่ี
มหาวิทยาลยักําหนดไปใชในการแทนคาในการคํานวณคะแนน และไมใส
ระยะเวลาในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการฯ 

- การรายงานควรใสระยะเวลาในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการฯ 
- ในการคํานวณคะแนนควรใชเกณฑการประเมินในการแปลงคารอยละของ

อาจารยประจําหลักสูตรใหถูกตอง ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ.
2557 หนา 77 

- กรณีถาเปนเกณฑ ป 2558 การรายงานใหใชขอมูลของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
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 องคประกอบ/ตัวบงชี้ สรุปผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปรับปรุง 
ตัวบงชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย - คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน 

- การรายงานความพึงพอใจอาจารยตอการบริหารหลักสูตรสวนใหญ
ไมใสรายละเอียดขอคําถามรายงานแตตัวเลขภาพรวม 

การรายงานควรใสรายละเอียดของขอคําถามเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาตอไป 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 

- คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 0.00 – 5.00 คะแนน 
- มีหลักสตูร จํานวน 66 หลักสตูร ตองรายงานผลการดําเนินงานและมี

หลักสตูร จํานวน 6 หลักสูตรไมตองรายงานในตัวบงช้ีน้ีเน่ืองจากเปน
หลักสตูรท่ีสภาอนุมตัิปดจึงไมมีการออกแบบหลักสตูรและการปรับปรุง
หลักสตูรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆแลว 

หลักสูตรท้ัง 6 หลักสูตรท่ีไมไดรายงาน เมื่อสิ้นปการศึกษาหลักสูตรจะตองนําหลัก
หลักฐานท่ีแสดงถึงการปดหลักสูตร ยื่นไปยังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพเพ่ือ
สงไปยัง สกอ. ในการตัดตัวบงช้ี 5.1 ในระบบ CHE QA Online 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผุสอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 0.00 – 5.00 คะแนน 
 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรยีน คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 0.00 – 5.00 คะแนน  
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงาน
หลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 0.00 – 5.00 คะแนน 
- การรายงานบางหลักสูตรใสคะแนนการประเมินไมเปนไปตามเกณฑท่ี  

กําหนดไว 

ควรดูระดับคะแนนการดําเนินงานตามระดับการแบงคารอยละ ตามคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ.2557 หนา 86 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - คะแนนการประเมินตนเองอยูระหวาง 1.00 – 5.00 คะแนน 

- หลักสูตรรายงานผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษา
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เฉพาะคาเฉลี่ยคะแนนภาพรวม 

- การรายงานบางหลักสูตรไมรายงานจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดย
อางอิงสํานักวิทยบริการ 

-ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดสรุปผลการประเมินในประเด็นตางๆ เพ่ือนําไปสู
กระบวนการการปรับปรุงและพัฒนาตอไป  

-หลักสูตรควรใสจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูอยางนอยตองเปนสิ่งสนับสนุนท่ี
ระบุไวใน มคอ.2 ของหลักสูตร 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ภาคเรียนท่ี 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/ 
 ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
ปรับปรุง 

องคประกอบท่ี 1การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
ตัวบงชี้ 1.1 ผลการ
บริหารจดัการ
หลักสตูรโดยรวม 

“รอผลการประเมินระดับหลักสูตร” โดยทุกหลักสูตรจะรับการประเมิน ระหวาง

วันท่ี 1-5 กรกฎาคม 2562 

- 

ตัวบงชี้ 1.2 
อาจารยประจําคณะ
ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญา
เอก 

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารยประจําของคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก เรียงลําดับจากคะแนนมากไปหานอย มีรายละเอียดดังน้ี 

คณะ/วิทยาลัย 
จํานวนอาจารย

ทั้งหมด 
จํานวน  
ป.เอก 

รอยละ คะแนน 

1. ครุศาสตร 61 29 47.54 5.00 
2. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 31 15.5 50.00 5.00 

3. เทคโนโลยีการเกษตร 26 10 38.46 4.81 

4. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 14.5 36.25 4.53 

5. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 98 33 33.67 4.21 

6. สาธารณสุขศาสตร 21.5 7 32.56 4.06 

7. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 85.5 16 18.71 2.34 

8. วิทยาการจัดการ 55.5 10 18.02 2.25 

อางอิงจากเอกสารรายช่ือคณาจารยท่ีปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 1/2561 ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จากงานบริหารงานบุคคล 

-  

ตัวบงชี้ 1.3 
อาจารยประจําคณะ
ท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารยประจําของคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ เรียงลําดับจากคะแนนมากไปหานอย มีรายละเอียดดังน้ี 

คณะ/วิทยาลัย 
จํานวนอาจารย

ท้ังหมด 
จํานวน 

ตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 
คะแนน
เฉลี่ย 

1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 17 42.50 3.54 

2. วิทยาการจัดการ 55.5 22 39.64 3.30 

3. ครุศาสตร 61 19 31.15 2.60 

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 98 27 27.55 2.30 
5. เทคโนโลยีการเกษตร 26 7 26.92 2.24 

6. สาธารณสุขศาสตร 21.5 4 18.60 1.56 

7. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 85.5 13 15.20 1.27 

8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 31 1 3.23 0.30 

  อางอิงจากเอกสารรายช่ือคณาจารยท่ีปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 1/2561   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จากงานบริหารงานบุคคล 
 

-  
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องคประกอบ/ 
 ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ 1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา เรียงลําดับจากคะแนนมากไปหานอย มีรายละเอียดดังน้ี 

คณะ คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ย 
1. ครุศาสตร -45.73 5.00 
2. เทคโนโลยีการเกษตร -49.85 5.00 

3. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -45.62 5.00 

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -29.52 5.00 

5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม -47.44 5.00 

6. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ -57.81 5.00 

7. วิทยาการจัดการ 26.16 0.00 

8. สาธารณสุขศาสตร 15.60 0.00 
    

- 

ตัวบงชี้ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

สรุปผลการประเมินตนเองสวนใหญคณะ/วิทยาลัยมีการดําเนินงาน จํานวน 4 
ขอ ไดแก ขอ 1-4 คือมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ การใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการฯ จัดกิจกรรมเตรียม
ความพรอมเพ่ือการทํางานฯ และประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมฯ 

- 

ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

สรุปผลการประเมินตนเองสวนใหญคณะ/วิทยาลัยมีการดําเนินงาน จํานวน 3 
ขอ ไดแก ขอ 1-3 คือจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะฯ ซึ่งในแผนการจัดกรรมใหดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐาน TQF และจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา 

- 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบ
และกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

สรุปผลการประเมินตนเองสวนใหญมีการดําเนินงานครบท้ัง 6 ขอ 
มีคณะท่ีรายงานไมครบทุกขอ ไดแก คณะครุศาสตร ขอท่ี 5 และ 6 ซึ่งมี

รายละเอียดเกณฑมาตรฐานดังน้ี 
ขอ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจ

ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
ขอ 6 มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 

ควรมีการรายงานขอมูลใหครบ
ทุกขอเน่ืองจากเปนเพียงระบบ
และกล ไกการบริ ห ารและ
พั ฒ น า ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรค 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
เรียงลําดับจากคะแนนมากไปหานอย มีรายละเอียดดังน้ี 

คณะ/วิทยาลัย 
เงินสนับสนุน จํานวน

อาจารย (ไม
รวมศึกษาตอ) 

จํานวน
เงิน/คน 

คะแนน 
ภายใน
(บาท) 

ภายนอก
(บาท) 

1. นวัตกรรมการจัดการ 1,095,120 - 31 - 2.50 
-วิทยาศาสตรและเทคโนฯ 1,095,120 - 6 182,520 5.00 
-มนุษยศาสตรและสังคมฯ - - 25 0 0.00 

2. มนุษศาสตรและสังคมศาสตร  895,000 77.5 11,548.38 2.30 
3. เทคโนโลยีการเกษตร 100,000 - 26 26,556.07 2.21 
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,812,420 - 89 20,364.27 1.70 

5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 397,680 - 40 9,942 0.83 
6. ครุศาสตร - - 57 0 0.00 
7. วิทยาการจัดการ - - 55.5 0 0.00 

8. สาธารณสุขศาสตร - - 17.5 0 0.00 
      

 

- 
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องคประกอบ/ 
ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย เรียงลําดับจากคะแนนมากไปหานอย มีรายละเอียดดังน้ี 

คณะ/วิทยาลัย ผลงาน(เร่ือง) ผลถวงน้ําหนัก รอยละ คะแนน 
1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 103 41.60 42.45 5.00 

2. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 13.40 33.50 5.00 
3. เทคโนโลยีการเกษตร 8 10.00 38.46 5.00 
4. วิทยาการจัดการ 51 13.80 24.86 5.00 

5. สาธาณสุขศาสตร 35 21.50 93.00 5.00 
6. นวัตกรรมการจัดการ 23 11.20 - 5.00 
-วิทยาศาสตรสุขภาพ 6 5.20 86.70 5.00 

-มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 17 6.00 24.00 5.00 
7. ครุศาสตร 18 8.00 13.11 3.28 
8. มนุษศาสตรและสังคมศาสตร 23 10.4 12.16 3.04 
      

ควรตรวจสอบผลงานวิชาการ
ของระดับคณะและระดับหลักสูตร
ใหตรงกันเน่ืองจากตรวจพบวา
บางรายการยังขอมูลไมตรงกัน 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การ
บริการวิชาการแก
สังคม 
 

สรุปผลการประเมินตนเองคณะ/วิทยาลัยมีการดําเนินงานแลว จํานวน 3 ขอ  
ไดแก ขอ 1-3 คือมีการจัดทําแผนการบริการวิชาการ จัดทําแผนการใช
ประโยชน มโีครงการท่ีบริการแบบใหเปลา และคณะมสีวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 

 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สรุปผลการประเมินตนเองคณะ/วิทยาลัยมีการดําเนินงานแลว จํานวน 3 ขอ 
ไดแก ขอ 1-3 คือมีการรายงานผลการดําเนินงานมีการกําหนดผูรับผดิชอบใน
การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม มีการจดัทําแผน และกําหนดตัวบงช้ีวัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน พรอมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามไตรมาส 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การ
บริหารของคณะเพ่ือ
การกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ 

สรุปผลการประเมินตนเองคณะ/วิทยาลัยสวนใหญมีการดําเนินงานแลว 
จํานวน 3 ขอ ไดแก ขอ 1-2 และ 4 สําหรับขอ 3, 5-7 มีการเขียนรายงานผล
การดําเนินงานท่ีมีการดําเนินงานกิจกรรมแลว 

-สาธารณสุขศาสตร ไมรายงาน ขอท่ี 2 วิเคราะหขอมูลทางการเงินเพ่ือ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 

-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไมรายงานขอ 5-7 ไดแก KM การพัฒนา
บุคลากร และการดําเนินงานดานประกันคณุภาพฯ  

-วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ไมรายงานขอ 5 ไดแก KM 

ควรมีการเขียนรายงานผลการ
ดํ า เ นิน ง าน เ กณฑ ข อ ท่ี มี ก า ร
ดําเนินงานแลวถึงแมจะมีผลการ
ดําเนินงานท่ียังไมเสร็จสมบูรณ 
เพ่ือเปนการรายงานความกาวหนา
ของการดําเนินงานในแตละขอ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบ
กํากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

สรุปผลการประเมินตนเองคณะ/วิทยาลัยมีการดําเนินงานแลว จํานวน 3 ขอ 
ไดแก ขอ 1-3  
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โดยใหหนวยงานผูรับผิดชอบองคประกอบ/ตัวบงช้ี 
จัดสงรายงาน ในวันท่ี 23 มกราคม 2562 น้ัน มีการสรุปผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ภาคเรียน
ท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 จําแนกเปนองคประกอบ จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี  มีรายละเอียดดังน้ี 
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 
องคประกอบท่ี 1การกํากับมาตรฐานหลกัสูตร 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม 

“รอผลการประเมินระดับหลักสูตร” ซึ่งจะรับการตรวจประเมินในระดับหลักสูตร ระหวาง
วันท่ี 1-5 กรกฎาคม 2562 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ี
มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีคะแนน
เทากับ 4.03 คะแนน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 418.5 
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ที่มีคุณวฒุปิริญญา
เอกหรือเทียบเทา 

135 

3. รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 32.26 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ มี
คะแนนเทากับ 2.19 คะแนน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 418.5 
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่ํารงตําแหนงอาจารย 308.5 
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่ํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  93 
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่ํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  17 
5. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่ํารงตําแหนงศาสตราจารย  0 

รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 110 
รอยละของอาจารยประจาํท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 26.28  

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 1-4 
และ ขอ 6 ยกเวนขอ 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมกีารดําเนินงาน จํานวน 3 ขอ ไดแก ขอ 1 - 3 
คือมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ครบถวน และจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมกีารดําเนินงานครบท้ัง 6 ขอ  

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค 
 

คะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัย เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) ของทุกคณะ/วิทยาลัย 
ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยทุกคณะ/วิทยาลัยเทากับ 9.54 คะแนนท่ีไดเทากับ 1.19 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําและนักวิจัย 
 

คะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัยเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคณะ/วิทยาลัย ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยทุกคณะ/
วิทยาลัยเทากับ 36.32 คะแนน คะแนนท่ีไดเทากับ 4.54 คะแนน 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก
สังคม 

สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน จํานวน 3 ขอ คือ ขอ 1 -2 
และขอ 5 มีการกําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมาย จัดทําแผนบริการวิชาการโดยการมี
สวนรวมจากชุมชน และทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนทางวิชาการแกสังคม
ของสถาบันตาม ขอ 2 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานครบ 6 ขอ  

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของ
มหาวิทยาลยัเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของสถาบัน 

สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมกีารดําเนินงาน จํานวน 1 ขอ ไดแก ขอ 1 คือ 
พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาํปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุตามตัว
บงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ สําหรับ ขอ 2-7 อยูระหวางดําเนินการโดยทุกขอมีการ
รายงานกิจกรรมท่ีดําเนินการบางสวน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารของคณะ “รอผลการตรวจประเมินของคณะ” ซึ่งจะรับการตรวจประเมินในระดับคณะ ระหวางวันท่ี 
22-26 กรกฎาคม 2562 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร  
 

สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 1–5 
สําหรับขอ 6 รอผลการประเมินระดับหลักสูตร ซึ่งจะรับการตรวจประเมินในระดับ
หลักสูตร ระหวางวันท่ี 1-5 กรกฎาคม 2562 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 1/2561 โดยใหทุกหนวยงานจัดสงรายงานฯ ใน
วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 มีหนวยงานสนับสนุนท่ีรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 7 
หนวยงาน ไดแก สํานักงานอธิการบดี ประกอบไปดวย กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัยและงานวิชาศึกษาท่ัวไป มีการสรุปผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 1/ 2561 จําแนกเปนองคประกอบ จํานวน 2 กลุม คือกลุมตัวบงชี้หลัก และกลุมตัวบงชี้
เฉพาะ  มีรายละเอียดดังนี ้
 
กลุมตัวบงช้ีหลัก 

ตัวบงชี้/เกณฑ ผลการดําเนินงานภาพรวมทุกหนวยงาน หมายเหตุ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารของสํานัก/สถาบัน เพ่ือกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกจิ  
ผลดําเนินการภาพรวม 
ผลการดําเนินงานในเกณฑ ขอ 1-6 สวนใหญสํานัก/สถาบันมีผลการดําเนินงานครบถวนทุกกระบวนการ โดยในผลการดําเนินงานในรอบ 6 
เดือน สวนใหญมีการวางแผนการดําเนินงาน การดําเนินการตามระบบ และไดดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานไปบางแลวบางสวน 
เกณฑขอ 1  พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการ
วิเคราะห SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน
ของหนวยงานและพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติ
การประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผล
ตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ
และเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

ทุกหนวยงานมีการรายงานผลการดําเนินงาน มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน มวิีเคราะห SWOT เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ    
ป 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 เสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมตั ิ
 

 

เกณฑขอ 2 ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่งท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและ
ระบุปจจยัเสีย่งท่ีเกิดจากภายนอกหรือ
ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานและ
ใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ทุกหนวยงานมีการรายงานผลการดําเนินงาน มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มีการประชุมเพ่ือวิเคราะหความเสีย่ง 
และระบุความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ยกเวน 
1. สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีการประชุมเพ่ือ
วิเคราะหความเสี่ยง และระบุความเสี่ยงแตยังไมมีการจดัทําแผนบรหิาร
ความเสีย่ง 
2.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- มีระบุเพียงมกีารดําเนินงานตามแผนความเสี่ยง แตไมเขียนรายงาน
วิธีการกอนเริ่มกระบวนการดําเนินงานตามแผน 
3.งานวิชาศึกษาท่ัวไป  

- แผนบรหิารความเสีย่งประจาํหนวยงาน ใชเปนปการศึกษา 2561 
ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดไวใหใชปงบประมาณ 

 

เกณฑขอ 3บริหารงานดวยหลักธรรมาภบิาล 
อยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน 
 
 

ทุกหนวยงานมีการรายงานการดําเนินงานตามเกณฑ โดยการ
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ครบถวน 10 ประการ 
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กลุมตัวบงช้ีหลัก 
ตัวบงชี้/เกณฑ ผลการดําเนินงานภาพรวมทุกหนวยงาน หมายเหตุ 

เกณฑขอ 4 คนหาแนวปฏิ บัติ ท่ีดีจาก
ความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง และแหลงเรียนรู อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรูอยางนอย 1 ดาน และ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชใน
การปฏิบัติงานจริง 

ทุกหนวยงาน มีการรายงานกระบวนการจัดการความรูโดย มีการ
รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู มีการประชุมเพ่ือ
กําหนดประเด็นความรู และมีการจัดทําแผนการจัดการความรู 
 

 

เกณฑขอ 5 กํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 

ทุกหนวยงานมีการรายงานการดําเนินงาน มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบรหิารและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานมีแผนพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน  

 

เกณฑขอ 6 ดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและ
กลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของหนวยงานท่ีไดปรับใหมี
การดําเนินงานดานการประกันคณุภาพเปน
สวนหน่ึงของการบริหารงานหนวยงาน
ตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคณุภาพ และการ
ประเมนิคุณภาพ 

ทุกหนวยงานมีการรายงานผลการดําเนินงาน มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน มีการจัดทําคูมือ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน และมีแผนดําเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในของหนวยงาน 
 
  

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค
ของโครงการ 
 

ทุกหนวยงานรายงานขอมูลปงบประมาณ 2562 การดําเนินงาน
โครงการระหวาง 1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 
1. สํานักงานอธิการบดี 

มีการรายงานผลดําเนินงาน จํานวน 3 กอง ไดแก กองกลาง กอง
นโยบายและแผน และกองพัฒนา มีโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2562  มีการดําเนินการเสร็จแลวจํานวน 21 
โครงการ ไมไดระบุโครงการท่ีแลวเสร็จ 
2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 
15 โครงการ มีการดําเนินการเสรจ็แลว 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.67 
3. สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 3 
โครงการ สาํเรจ็ลลุวงทุกโครงการ คิดเปนรอยละ 100 
4.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 10 
โครงการ มีการดําเนินการเสร็จแลว จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 40 
5.. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 ภายใต 5 
โครงการหลัก จํานวน 10 กิจกรรม ไมระบุโครงการท่ีดําเนินการแลว 
6. บัณฑิตวิทยาลัย 

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562  จํานวน 
14 โครงการ มีการดําเนินการเสรจ็แลว จํานวน 3 โครงการ คดิเปนรอย
ละ 21.43 
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กลุมตัวบงช้ีหลัก 
ตัวบงชี้/เกณฑ ผลการดําเนินงานภาพรวมทุกหนวยงาน หมายเหตุ 

7. งานวิชาศึกษาท่ัวไป  
มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 

15 โครงการ มีการดําเนินงานเสรจ็แลว จํานวน 1 กิจกรรม คดิเปนรอย
ละ 6.67 อยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 9 โครงการ ยังไมถึง
กําหนดการดําเนินงาน จํานวน 5 กิจกรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 ระดับความพงึพอใจของ
ผูรับบริการตอการใหบริการของ
หนวยงาน 
 

ทุกหนวยงานมีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอการใหบริการของหนวยงาน  
1.สํานักงานอธกิารบดี 

- กองกลาง สํานักอธิการบดี อยูระหวางการดําเนินการเก็บขอมูล
คาดวาจะแลวเสร็จใน เดือนมิถุนายน 2562 

- นโยบายและแผน อยูระหวางการดําเนินการเก็บขอมลูคาดวาจะ
แลวเสร็จใน เดือนพฤษภาคม 2562 

 - กองพัฒนานักศึกษา มีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 149 คน โดยมี
คาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับการบริการ 
เทากับ 4.52 
2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มีการสาํรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 
2561 - 31 ธันวาคม 2561 วิธีการเก็บขอมูลวัดบริการไวหนาเคานเตอร 
และประเมินออนไลน รวมจํานวน 685 คน  คาเฉลี่ยคะแนนประเมนิ 
4.40 คะแนน 
3. สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

มีการสาํรวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสํานักงานฯ ตั้งแต
เดือนกันยายน 2561 – มกราคม 2562  ผลคะแนนประประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการของสํานักงานฯ ในภาพรวม อยูท่ีระดับ 4.55 
4.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มีการสาํรวจความพึงพอใจตอการใหบริการ ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 
2561 – มกราคม 2562 มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 62 คน อยูในชวง
ดําเนินการและสรุปผลวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
5..สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.07 
อยูในระดับมาก  
6. บัณฑิตวิทยาลัย 

มีการสาํรวจความพึงพอใจเริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561 เปนตนมา 
มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ภาพรวมอยูท่ี
คาเฉลี่ย 3.72  
7.งานวิชาศึกษาท่ัวไป 

มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  ภาพรวมอยู
ท่ีคาเฉลี่ย 4.53  

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการควร
แลวเสร็จกอน
เดือนพฤษภาคม 
2562 เน่ืองจากป
การศึกษา 2561 
สิ้นสุด 31 
พฤษภาคม 2562 
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กลุมตัวบงช้ีเฉพาะ 
(1) สํานักงานอธิการบดี 

ตัวบงชี้/เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ตัวบงชี้ท่ีสนอ. 2.1 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผลการประเมินตนเอง 4.00 คะแนน  คาเปาหมาย  6 ขอ ดําเนินการได   
5 ขอ (ขอ 1-4 และขอ 6)   
 ไมบรรลุเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
กองพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ สนอ. 2.2 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

ผลการประเมินตนเอง 3.00 คะแนน  คาเปาหมาย  6 ขอ ดําเนินการได   
3 ขอ (ขอ 1-3)   
 ไมบรรลุเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
กองพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี สนอ. 2.3  ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน  คาเปาหมาย  6 ขอ ดําเนินการได   
6 ขอ (ขอ 1-6)   
 บรรลเุปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
กองพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี สนอ. 2.4 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู และสภาพแวดลอมการเรยีนรู 

ผลการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน  คาเปาหมาย  4 ขอ ดําเนินการได   
5 ขอ (ขอ 1-5)   
 บรรลเุปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
กองกลาง 

ตัวบงชี้ท่ี สนอ. 2.5 ระบบและกลไก
การสรรหา คดัเลือก บรรจุ และแตงตั้ง
บุคลากร 

ผลการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน  คาเปาหมาย  4 ขอ ดําเนินการได   
6 ขอ (ขอ 1-6)   
 บรรลเุปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ  
กองกลาง 

 
ตัวบงชี้ท่ี สนอ. 2.6 การดําเนินงาน
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ผลการประเมินตนเอง 5.0 0 คะแนน  คาเปาหมาย  4 ขอ ดําเนินการได   
5 ขอ (ขอ 1-5)   
 บรรลเุปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
กองกลาง 

ตัวบงชี้ท่ี สนอ. 2.7 ระดับความสาํเร็จ
ของการกํากับ ติดตามการดาํเนินการ
ดานการวางแผน การวิเคราะห
งบประมาณ และการพัฒนายุทธศาสตร 

ผลการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน  คาเปาหมาย  5 ขอ ดําเนินการได   
5 ขอ (ขอ 1-5)   
 บรรลเุปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
กองนโยบายและ

แผน 

 
กลุมตัวบงช้ีเฉพาะ 
(2) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตัวบงชี้/เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวบงชี้ท่ี สสว. 2.1 ระบบการ
จัดการงานทะเบียน 

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

 

 

 (3) สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้/เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวบงชี้ท่ี สสร.2.1  การบริการ
วิชาการแกสังคม 

คาเปาหมาย  6 ขอ ดําเนินการได 2 ขอ (ขอ 1,2)  ผลการประเมินตนเอง 2.00 คะแนน   
 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

ตัวบงชี้ท่ี สสร.2.2  จํานวน

หมูบานในจังหวัดปทุมธานีและ

จังหวัดสระแกวท่ีมฐีาน ขอมูล

ตําบลในการคัดเลอืกชุมชน

สําคัญเพื่อใชในการพัฒนา

ทองถิ่น 

- อยูระหวางการดําเนินการจดัทําฐานขอมูลหมูบานในการคัดเลือกชุมชนสําคัญตาม
แผนปฏิบัติการ จํานวน 6 หมูบาน 
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 (3) สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้/เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวบงชี้ท่ี  สสร.2.3 ระดับ
ความสําเร็จของการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

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

 

 
 

กลุมตัวบงช้ีเฉพาะ 
(4) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวบงชี้/เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวบงชี้ท่ี สวพ.2.1  ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

คาเปาหมาย  6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ (ขอ 1-6)  ผลการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน  
 บรรลเุปาหมาย 

 

ตัวบงชี้ท่ี สวพ. 2.2  รอยละของ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัรับ
ใชสังคมเสรมิสรางความเขมแข็ง
ใหกับทองถ่ิน 

- ยังไมมีการรายงานจํานวนเงินสนับสนุน   

ตัวบงชี้ท่ี สวพ.2.3 จํานวนครั้ง
เขาประชุมวิชาการหรือรวมแสดง
ผลงานวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการเขาประชุมวิชาการหรือรวมแสดงผลงานวิชาการ จํานวน      
2 ครั้ง ผลการประเมินตนเอง 2.00 คะแนน   
 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

 

กลุมตัวบงช้ีเฉพาะ 
(5) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้/เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวบงชี้ท่ี สวท.2.1 การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมดุ 

คาเปาหมาย  4 ขอ ดําเนินการได 4 ขอ (ขอ 1-4)  ผลการประเมินตนเอง 4.00 คะแนน   
 บรรลเุปาหมาย 

 

ตัวบงชี้ท่ี สวท.2.2 การบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศหองสมดุให
เกิดประโยชน 

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

 

 

 

กลุมตัวบงช้ีเฉพาะ 
(6) บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวบงชี้/เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวบงชี้ท่ี บว.2.1 ผลงานของ
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร รวม
ท้ังสิ้น ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนผูสําเร็จปริญญาโท
รวมท้ังสิ้น 15 คน มีจํานวนช้ินงานท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรรวมท้ังสิ้น 23 ช้ินงาน 
แยกเปนช้ินงานการนําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ 23 ช้ินงาน  ผลการประเมิน
ตนเอง 3.83 คะแนน 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

ตัวบงชี้ท่ี บว.2.2 ผลงานของ
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกรวามท้ังสิ้น 13 คน มีจํานวนช้ินงานท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรรวมท้ังสิ้น 
34 ช้ินงาน แยกเปนช้ินงานการนําเสนอการประชุมวิชาการระดบัชาติ 13 ช้ินงาน การ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ TCI กลุม 2 จํานวน 15 ช้ินงาน และการตีพิมพใน
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กลุมตัวบงช้ีเฉพาะ 
(6) บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวบงชี้/เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
วารสารวิชาการ TCI กลุม 1 จํานวน 6 ช้ินงาน  ผลการเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
 บรรลเุปาหมาย 

ตัวบงชี้ท่ี บว.2.3 สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรูระดับบัณฑิตศึกษา 

คาเปาหมาย  7 ขอ ดําเนินการได 4 ขอ (ขอ 1-4 )  ผลการประเมินตนเอง 2.00 
คะแนน   
 บรรลเุปาหมาย 

 

 
 

กลุมตัวบงช้ีเฉพาะ 
(7) งานวิชาศึกษาท่ัวไป 

ตัวบงชี้/เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวบงชี้ท่ี GE 2.1 อาจารยประจําท่ี
มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน  อาจารยประจําท้ังหมด 13 คน  
คิดเปนรอยละ 38.46  ไดคะแนนเทากับ 4.81 คะแนน 
 บรรลเุปาหมาย 

 

ตัวบงชี้ท่ี GE 2.2 อาจารยประจําท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 4 คน  อาจารยประจําท้ังหมด 13 คน คิด
เปนรอยละ 30.77 ไดคะแนนเทากับ 2.56 คะแนน  

 

ตัวบงชี้ท่ี GE 2.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

จํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอกตอ
จํานวนอาจารยประจําหมวดวิชาศกึษาท่ัวไปท้ังหมดเทา 19,366.16 บาท/คน    ได
คะแนนเทากับ 3.88 คะแนน  
 บรรลเุปาหมาย 

 

ตัวบงชี้ท่ี GE 2.4  ผลงานทาง
วิชาการของอาจารยประจํา 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดนับปฏิบัติงานจริง (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 13 คน 
มีการแสดงขอมูลอาจารยแยกกลุมสาขาวิชาเปน 2 กลุม 
    - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 40   
    - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 50.91 
ไดคะแนนเทากับ 5.00 คะแนน  
 บรรลเุปาหมาย 

 

ตัวบงชี้ท่ี GE 2.5 การจัดการเรียน
การสอน การประเมินผูเรียน การ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ และการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คาเปาหมาย  5 ขอ ดําเนินการได 5 ขอ (ขอ 1-5)  ผลการประเมินตนเอง 5.00 
คะแนน   
 บรรลเุปาหมาย 
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