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คํานํา 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษา มีเปาหมายสําคัญเพ่ือการตรวจสอบผลการทํางานท่ีผานมาในแงมุม

ตาง ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจึงเปรียบ

เหมือนกระจกท่ีชวยสองใหเปนภาพสะทอนของงาน  

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ ดําเนินการอยางรอบคอบ พิจารณาขอมูล

อยางรอบดาน โดยผูประเมินท่ีมีความเปนกลางและแมนยําในเกณฑคุณภาพ จึงทําใหไดขอมูล “ผลสะทอน” 

ท่ีชัดเจนตรงกับขอมูลจริง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขอขอบคุณทุกทานท่ีอํานวยความ

สะดวกในดานตางๆ เปนอยางดียิ่ง และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558 ฉบับนี้ จะเปนขอมูลสําคัญท่ีชวยในการพัฒนามหาวิทยาลัยให

เกิดประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ตอไป 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจําปการศึกษา 2558 

วันท่ี 18 ตุลาคม 2559 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  

1. ขอมูลท่ัวไป  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนมหาวิทยาลัยในกลุม ข สถาบันท่ีเนน
ระดับปริญญาตรี เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 ประการ 
ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปการศึกษา 
2558  มหาวิทยาลัยไดเปดการเรียนการสอน จํานวน 63 หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 50 
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน 6 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน 1 หลักสูตร 
และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร  มีนักศึกษา ภาคปกติ-ภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา 
ท้ังหมด จํานวน 11,484 คน โดยจําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 10,797 คน นักศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน 167 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 339 คน และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 181 คน  มีอาจารยปฏิบัติงานจริง  374.50 คน (นับรวมผูลาศึกษาตอ 13 คน) บุคลากร
สายสนับสนุน จํานวน 503 คน มีคณะจัดการเรียนการสอน จํานวน 6 คณะ 1 วิทยาลัย ไดแก คณะครุศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีครบวงจรโดยมีการประเมินท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวทิยาลัยลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2558  ตามเกณฑมาตรฐาน
ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ โดยผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีดังนี้ 

 

องคประกอบ 
ตัว
บงช้ี 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉล่ีย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 5 2.89 5.00 2.91 3.73 ด ี
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 3 3.97 5.00 4.55 4.51 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 3 - 4.50 4.28 4.43 ด ี
รวม 13 3.25 4.86 3.91 4.27 ดี 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี  
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จากตาราง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.จํานวน            
5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ พบวา  ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลัย อยูในระดับดี (คา
คะแนนเฉลี่ย 4.27) โดยมีคะแนนองคประกอบท่ีอยูในระดับดีมาก จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 
2 การวิจัย (คาคะแนนเฉลี่ย 4.51) องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย  5.00) และองคประกอบ
ท่ี 4 (คาคะแนนเฉลี่ย 5.00) และมี จํานวน 2 องคประกอบท่ีอยูในระดับดี ไดแก องคประกอบท่ี 1 การผลิต
บัณฑิต (คาคะแนนเฉลี่ย 3.74) และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (คาคะแนนเฉลี่ย  4.43)   

 
3.ในภาพรวมจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาสําหรับมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

จุดเดน 
1. มีผลงานวิจัยและตีพิมพเผยแพรงานวิจัยถึงรอยละ 72.90 จากจํานวนอาจารยท้ังหมด และนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอชุมชนและสังคมอยางจริงจังรวมถึงสามารถนําไปสูการจดสิทธิบัตร 
2. มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งทางดานบริการวิชาการโดยมีหนวยงานรับผิดชอบอยางชัดเจนและมี

การบูรณาการระหวางบุคลากรและหนวยงานตลอดจนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
บริการวิชาการสูชุมชน 

3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีใชขอมูลการทํางานสูการปรับปรุงงานประกัน
คุณภาพอยางชัดเจน ท้ังการปรับระบบการทํางานแตละองคประกอบและระบบกลไกการทํางานเพ่ือขับเคลื่อน
งานประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ QA Sharing เปนกระบวนการทํางานขับเคลื่อนประกันคุณภาพ
แบบมีสวนรวมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องในหนวยงาน 

4. มีรายวิชาอัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณและรายวิชาตามรอยพระยุคลบาทซ่ึงสอดคลองกับเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัยโดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยนักศึกษามีการเรียนรวมกันหลายคณะ
และสงผลใหบัณฑิตมีจิตอาสา และสามารถนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชได 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การถายทอดแผนกลยุทธสูการปฏิบัติเพ่ือความเขาใจท่ีชัดเจนและการทํางานท่ีเชื่อมโยงระหวาง

แผนงานในระดับตางๆ ตลอดจนการสรางความเขาใจในการทํางานของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการฯ การจัดทําโครงการ การติดตามการประเมินผล และการนําผลการประเมินสูการปฏิบัติ
ตอเนื่อง  

2. การสรางความสมานฉันท การประสานสัมพันธในการทํางานรวมกันของบุคลากรทุกกลุมตลอดจน
สรางระบบการสื่อสารภายในองคกรอยางตอเนื่องเพ่ือขับเคลื่อนภาระงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

3. มีหนวยงานท่ีชวยขับเคลื่อนการทํางานโดยเพ่ิมจุดเนนท้ังการใชหลักคิดในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
และสรางกลยุทธโดยเพ่ิมกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะสรางอุปนิสัยพอเพียง ในหลากหลายกลุมท้ังประชาชนใน
พ้ืนท่ีบริการ นักศึกษา คณาจารย และผูรับบริการ 

4. พัฒนาศักยภาพและการอยูรวมกันของอาจารย และบุคลากรโดยเฉพาะการสงเสริมใหความรูดาน
การวิจัยแกอาจารยใหมตั้งแตปแรก เชน ความรูในการทําวิจัย การขอทุนวิจัยจากภายนอก เปนตน เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการขอผลงานวิชาการและการสรางความสมานฉันทการประสานสัมพันธในการทํางานรวมกัน
ของบุคลากรทุกกลุมตลอดจนสรางระบบการสื่อสารภายในองคกรอยางตอเนื่องเพ่ือขับเคลื่อนภาระงานให
เปนไปตามเปาหมาย 
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รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 
………………………………………………………………….. 

(รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรีรัตน) 
ประธานกรรมการ 

 
 

 
………………………………………………………………….. 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร วชิรปญญาพงศ) 

กรรมการ 
 

 
………………………………………………………………….. 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี) 
กรรมการ 

 
 
 

………………………………………………………………….. 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี) 

กรรมการ 
 

 

………………………………………………………………….. 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล  ธนานันต) 

กรรมการและเลขานุการ 
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วิธีการประเมิน   
          1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน) 
 1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ไดจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 
2558 โดยกําหนดวันประเมิน ระหวางวันท่ี 17-18 ตุลาคม 2559 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการ
ตรวจประเมิน เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2559 เพื่อรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑประเมินของแตละ
ตัวบงชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นท่ีตองตรวจสอบระหวางการตรวจประเมิน วาง
แผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานใหคณะกรรมการประเมินแตละคน 

1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 
 (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประชุมรวมกับ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย บุคลากร เพื่อแนะนําคณะกรรมการประเมิน  แจงวัตถุประสงคการ
ตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 (2) สัมภาษณผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ เชน ผูแทนสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ ผูแทนอาจารย นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษยเกา ฯลฯ  
 (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานของตัวบงชี้ 
 (4) สังเกตอาคารสถานท่ีใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน  และการดําเนินกิจกรรมการ
เรียน การสอน 
 (5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผลการ
ประเมิน 
  1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 
  (1) เสนอผลการประเมินดวยวาจา แกผูบริหาร คณาจารย และผูท่ีเกี่ยวของ เปดโอกาสใหคณะ
ไดชี้แจง ทําความเขาใจรวมกัน เปนอันส้ินสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
   (2) คณะกรรมการผูประเมินไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิน และประสาน
กับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองหรือทักทวง หลังจากน้ัน
คณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร เสนอ
ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  เพื่อดําเนินการตอไป 

2) การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 
  2.1) ขอมูลสวนท่ีเปนรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากตนฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณผูเกี่ยวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง 
  2.2) ขอมูลสวนท่ีเปนผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ี
เปนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการประกันคุณภาพ 
(2) การนําเสนอผลตอท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ(3)การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอท่ีประชุมของ
บุคลากรของหนวยรับตรวจเพื่อการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล 

ท้ังน้ีเกณฑการตัดสินผล เปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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สวนท่ี 1  
บทนํา 

 
1.1  ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ  

ช่ือหนวยงาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ท่ีตั้ง   
เลขท่ี 1 หมูท่ี 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ประวัติความเปนมาโดยยอ 
สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาตอ

การศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอมท่ีดินประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง
โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2475 ปจจุบัน คือ เลขท่ี 153 ถนนเพชรบุรี 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝกหัดครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารยใหญคนแรก คืออาจารยนิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน 
โรงเรียนใชชื่อยอวา พ เปนสัญลักษณ และสีเขียว เปนสีประจําโรงเรียน เนื่องจากเปนสีประจําวันประสูติของ
พระองค ในวันท่ี 1 ต.ค. 2513 เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในวันท่ี 14 พ.ย. 2517 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคม
ศิษยเกาฯ ไว “ในพระบรมราชูปถัมภ” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พรอมดวย
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย ทรงเปด
พระอนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ  ในวันที่ 10 มิ.ย.2547 พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และไดประกาศใน พระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 
พุทธศักราช 2547 ยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดยกฐานะเปน 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี” ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 

1.2  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 

ปรัชญา 
วิชาการเดน   เนนคุณธรรม   นําทองถ่ินพัฒนา   กาวหนาดานเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา

เพ่ือพัฒนาทองถ่ินในอุษาคเนย 

พันธกิจ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีภาระหนาท่ีในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 
 มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของ
แผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยาง
ม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชน 
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู 
 มาตรา 8  ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัยดังตอไปนี้ 
 1.  แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทย
และภูมิปญญาสากล 
 2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรัก และผูกพันตอทองถ่ิน อีกท้ัง
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกลาวจะตองใหมีจํานวน และคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและ
ของชาติ 
 4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถ่ินใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และทองถ่ิน
เพ่ือประโยชนของสวนรวม 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิต 
2. เพ่ือวิจัยสรางองคความรู 
3. เพ่ือบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี 
4. เพ่ือเผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
1.3  อัตลักษณ และ เอกลักษณ 

อัตลักษณ 
บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาทองถ่ิน 

เอกลักษณ 
เปนสถาบันท่ีนอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.4  โครงสรางการแบงสวนราชการ 
                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานที่จัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 

หนวยงานที่จัดต้ังขึ้นโดยมติสภามหาวทิยาลัย 

บัณฑติวทิยาลัย 

 

โรงเรยีนสาธติ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ 

จังหวัดสระแกว 

 
มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ 

กรุงเทพมหานคร 

 

คณะวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 

คณะวทิยาการจัดการ 

 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

 

คณะครุศาสตร 

 

คณะเทคโนโลยี

 

 
วทิยาลัยนวัตกรรม                    

การจัดการ 

 

สํานักสงเสรมิการ

เรยีนรูและบรกิาร

 

 

สถาบันวจัิยและพัฒนา 

 

สํานักวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

สํานักสงเสรมิวชิาการ

และงานทะเบยีน 

 

งานวชิาศกึษาทัว่ไป 

 

 

สภามหาวทิยาลัย 

 

ผูชวยอธกิารบดี 

  

รองอธกิารบดี 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลงานมหาวทิยาลัย 
 

อธกิารบดี 

สํานกังานสภา

 

 
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

 

หนวยงาน 

ศลิปวัฒนธรรม

 

 

กองพัฒนานักศกึษา 

 

กองนโยบายและ

 

 

กองกลาง 

 

สํานักงานอธกิารบดี 

 

หนวยงาน 

วเิทศสัมพันธ 

หนวยงานมาตรฐาน 

และจัดการคุณภาพ 

หนวยงานบรหิาร 

ทรัพยสินและรายได 

งานศูนยภาษา 

 

หนวยงานท่ีจัดต้ังขึ้นเปนการภายในของมหาวทิยาลัย 
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1.5   รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558 
1. รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ ์ อธิการบดี 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

อ.ดร.สุพจน  ทรายแกว 
รศ.ศศินันท  เศรษฐวัฒนบดี 
ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ 
ผศ.สุวิทย  ฉุยฉาย 
ผศ.เจษฎา ความคุนเคย 
รศ.ดร.กรินทร กาญทนานนท 

รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 

8. 
9. 

10. 
11. 

ผศ.อิงอร  วงษศรีรักษา 
ผศ.ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก 
ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม 

ผูชวยอธิการบดี 
ผูชวยอธิการบดี      
ผูชวยอธิการบดี 
ผูชวยอธิการบดี 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

ผศ.ดร.ปณณรภัส   ถกลภักดี 
ผศ.ประพันธพงษ ชิณพงษ 
ผศ.ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี 
ผศ.ทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง 
ผศ.ดร.อุษา   คงทอง 
ผศ.ดร.อนงค   อนันตริยเวช 
อ.ดร.เรืองเดช เรงเพียร 
ผศ.ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร      

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณบดีคณะครุศาสตร 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก 
ผศ.ละเอียด ขจรภัย 
อ.ไชย  มีหนองหวา 
ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ 
น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
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1.6  หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

 ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีหลักสูตรท่ีเปดสอน
จํานวน 63 หลักสูตร จําแนกเปน หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 50 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท  
จํานวน 6 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก  จํานวน 
6 หลักสูตร ดังตาราง 
 

ท่ี คณะ ป.ตรี ป.วิชาชีพ 
ปริญญาโท 

ป.เอก รวม แผน ก แผน ข 
ในหลักสูตรฉบับเดียวกัน 

1 ครุศาสตร 9 1 2 2 14 
2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11 - - - 11 
3 วิทยาการจัดการ 9 - 1 - 10 
4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 11 - 1 1 13 
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 - - - 5 
6 เทคโนโลยีการเกษตร 2 - 1 - 3 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3 - 1 3 7 

รวมหลักสูตรท่ีเปดสอน  50 1 6 6 63 

 

1.7  จํานวนนักศึกษา 
 ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีนักศึกษาภาคปกติ – 
ภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา ท้ังหมด จํานวน 11,484 คน ดังตาราง 

ท่ี คณะ 
ภาคปกติ-ภาคพิเศษ ทุกระดับ 

รวมท้ังหมด 
ป.ตรี ป.วิชาชีพครู ป.โท ป.เอก 

1 ครุศาสตร 1,707 167 113 62 2,049 

2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,425 - - - 2,425 

3 วิทยาการจัดการ 3,837 - 126 - 3,963 
4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1,647 - 7 8 1,662 

5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 642 - - - 642 
6 เทคโนโลยีการเกษตร 253 - 16 - 269 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 159 - 77 111 347 
8 สระแกว 127 - - - 127 

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 10,797 167 339 181 11,484 
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1.8  จํานวนอาจารยและบุคลากร 
ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีอาจารย และบุคลากร

สายสนับสนุน รวมท้ังสิ้น 877.5 คน ประกอบดวย อาจารย จํานวน 374.50 คน (รวมอาจารยลาศึกษาตอ) 
จําแนกตามหนวยงานและตําแหนงทางวิชาการดังตารางท่ี 1 จําแนกตามหนวยงาน และวุฒิการศึกษาดัง
ตารางท่ี 2 และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 503 คน  

ตารางท่ี 1 จํานวนอาจารยจําแนกตามหนวยงาน และตําแหนงทางวิชาการ 

ท่ี คณะ 

ตําแหนงทางวิชาการ  
(นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  

รวม 
ท้ังหมด 
(คน) 

ลาศึกษาตอ 
(คน) 

รวมท่ีอยู
ปฏิบัติงานจริงไม
รวมผูลาศึกษาตอ 

 (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 ครุศาสตร 46.5 13 4 - 63.5 2 61.5 

2 เทคโนโลยีการเกษตร 12.5 8 2 - 22.5 - 22.5 

3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19.5 12.5 3 - 35 1 34 

4 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 65.5 9.5 2 - 77 2 75 

5 วิทยาการจัดการ 38.5 17 2 - 57.5 1 56.5 

6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 68 22 3 - 93 7 86 

7 นวัตกรรมการจดัการ 24.5 1.5 - - 26 - 26 

รวม (คน) 275 83.5 16 - 374.5 13 361.5 

ตารางท่ี 2 จํานวนอาจารยจําแนกตามหนวยงาน และวุฒิการศึกษา 

ท่ี คณะ 
วุฒิการศึกษา 

(นับปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาตอ) 
รวม

ท้ังหมด 
(คน) 

ลาศึกษาตอ 
(คน) 

รวมท่ีอยูปฏิบัติงานจริง 
ไมรวมผูลาศึกษาตอ 

(คน) ตรี โท เอก 

1 ครุศาสตร - 37.5 26 63.5 2 61.50 
2 เทคโนโลยีการเกษตร - 13.5 9 22.5 - 22.50 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 23.5 11.5 35 1 34 
4 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 59 17 77 2 75 
5 วิทยาการจัดการ - 48.5 9 57.5 1 56.5 
6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 72 21 93 7 86 
7 นวัตกรรมการจดัการ - 13 13 26 - 26 

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลยั 0 267 106.5 374.5 13 361.5 

 
1.9  ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
งบประมาณ 
 

ประเภท ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน เพ่ิม/ลด รอยละ จํานวนเงิน เพ่ิม/ลด รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 281,619,400 38.02 395,201,200 40.33 439,568,500 11.23 
งบประมาณรายได 459,000,000 61.98 453,500,000 -1.20 396,337,000 -12.60 

รวม 740,619,400 100 848,701,200 14.59 835,905,500 -1.51 
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อาคาร สถานท่ี 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  มีพ้ืนท่ีใหบริการทางการศึกษาดังนี้  
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ตั้งอยูเลขท่ี เลขท่ี 1 หมู 20          
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  13180   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  381 ไร  2  งาน 91 
ตารางวา  
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดสระแกว ตั้งอยูท่ีตําบลทา
เกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 27000 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 615 ไร 2 งาน 51 ตารางวา 
 

ตารางท่ี 7 แสดงรายละเอียดอาคารสถานท่ี 

ชื่ออาคาร 
ปท่ีเร่ิม
กอสราง 

ชื่ออาคาร 
ปท่ีเร่ิม
กอสราง 

คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร 
อาคารเรยีน 1 2518 อาคารเรยีน 6 2518 
อาคารเรยีน 2 2518 อาคารเรยีน 7 2518 
อาคารตอเติมระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 2541 โรงจอดยานพาหนะ 2543 
อาคารนิเทศศาสตร 2545 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2548 
อาคารบริหารธุรกิจ 2554 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาคารออกแบบเซรามิกส 2518 
อาคารเรยีน 5 2518 อาคารฝกงานชางยนต 2540 
อาคารศูนยวิทยาศาสตร 2541 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2540 
อาคารสํานักงานคณะวิทยาศาสตร 2542 อาคารวัสดุศาสตร 2543 
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 2554 อาคารปฏิบัติการเซรามิกส 2543 
อาคารปฏิบัติการคหกรรม 2555 ลานจอดพาหนะ 2545 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคารปฏิบัติการเครื่องกล 2550 
อาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2547 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2552 

อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร 2551 โรงเรียนสาธิตฯ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเรยีน 3 2518 
อาคารเรยีนคณะเกษตร 2518 อาคารเรยีน 4 2518 
อาคารแปรรูปเกษตร 2543 อาคารเรยีนอนุบาลสาธิต 2547 
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 2543 อาคารโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ 2555 
อาคารโรงเลี้ยงไกไข 2553 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารโรงเรือนเพาะเลีย้งสัตวนํ้า 2544 อาคารหอสมุดกลาง 2518 
อาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2548 หองประชุมปกหองสมดุ 2518 
อาคารโรงเรือนเลี้ยงไกไขระบบปด 2558 อาคาร 4 ช้ัน 2537 
อาคารสวนกลาง  สํานักบริหารทรัพยสินและรายได  
หอประชุมวไลยอลงกรณ 2518 หอพักเพพาย 2518 
อาคารยิมเนเซียม 1 2518 หอพักโกเมน 2518 
อาคาร 60 ป วไลยอลงกรณ 2538 หอพักมรกต 2518 
โรงจอดรถฝายพาหนะ 2539 หอพักมุกดา 2518 
อาคาร 100 ป สมเด็จพระเทพศรนีครินทร 2540 หอพักนิลรัตน 2518 
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ชื่ออาคาร 
ปท่ีเร่ิม
กอสราง 

ชื่ออาคาร 
ปท่ีเร่ิม
กอสราง 

สนามเทนนิส 2540 หอพักบุษราคัม 2518 
สนามบาสเกตบอล 2540 หอพักทับทิม 2518 
สนามกีฬากลาง 2541 โรงอาหาร 2518 
สระวายนํ้าอวยพรเปลงวานิช 2544 อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ 2541 
อาคารยิมเนเซียม 2 2544 หอพักเพชร 2551 
สนามวอลเลยบอลชายหาด 2545 อาคารท่ีพักอาศัยอาจารยและเจาหนาท่ี 
อาคารสํานักงานฝายยานพาหนะ 2545 บานพักอาจารยหลังเดี่ยว 58 หลัง 2518 
อาคารกองพัฒนาศึกษา 2548 หองแถวไม 2 ช้ัน เจาหนาท่ี 3 หลัง 14 หอง 2537 
อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ 2548 บานพักอาจารย (คสล.+ไม) 1 หลงั 2538 
อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ 2549 บานพักอาจารยแฝด 11 หลัง 2540 
อาคารยิมเนเซียม 3 2550 บานพักอาจารย (ไม) 2ช้ัน 1 หลัง (4 หอง) 2541 
อาคารพยาบาล 2551 บานพักอาจารย (ไม) 2 ช้ัน 1 หลัง (6 หอง) 2541 
อาคารแสดงผลงานนักศึกษา 2552 หองแถวไม 2 ช้ัน อาจารย 1 หลัง 12 หอง 2541 
อาคารสงเสรมิการเรียนรู 2553 แฟลตเจาหนาท่ี 3 ช้ัน 1 หลัง 20 หอง 2543 
โรงเก็บวัสดุงานอาคารสถานท่ี 2555 หองแถวช้ันเดยีว เจาหนาท่ี 7 หลัง 51 หอง 2544 
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ บานพักอาจารย สรางใหม บานแฝด 5 หลัง 2551 
อาคารอนุรักษสิ่งแวดลอม 2551   
อาคารสํานักงานสงเสริมการเรยีนรู 2555   
อาคารเก็บวัสด ุ 2555   
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สวนท่ี 2  

สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
2.1 ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ี 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ 
เปาหมาย 

ผลการประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คาเฉลี่ย 
3.51 

183.08 
= คาเฉลี่ย2.91  ไมบรรลุ 2.91 คะแนน 63 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารย
ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
30 
 

106.50 
X100 = 

รอยละ 
28.44 

บรรลุ 3.56 คะแนน 374.50 

ตัวบงช้ีท่ี  1.3 อาจารย
ประจําสถาบันท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
42.15 

99.50 
X100 = 

รอยละ 
26.57 

ไมบรรลุ 2.21 คะแนน 
0374.50 

ตัวบงช้ีท่ี  1.4 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1 - 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1 - 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉล่ียรวม  

3.74 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1 - 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

คาเฉลี่ย 
4.51 

คาเฉลี่ย 3.97 ไมบรรลุ 3.97 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

คาเฉลี่ย 
4.65  

คาเฉลี่ย 4.55  ไมบรรลุ 4.55 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉล่ียรวม 

4.51 คะแนน 
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ตัวบงช้ี 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ 
เปาหมาย 

ผลการประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1 - 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉล่ียรวม 

5.00 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1 - 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉล่ียรวม 

5.00 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหาร
ของสถาบันเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบันและอัตลักษณ
ของสถาบัน 

7 ขอ 7 ขอ (ขอ 1 - 7) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ผลการ
บริหารงานของคณะ 

คาเฉลี่ย 
4.45  

คาเฉลี่ย 4.28 ไมบรรลุ 4.28 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ระบบกํากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 
และคณะ 

6 ขอ 5 ขอ (ขอ 1 - 5) ไมบรรลุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉล่ียรวม 

4.43 คะแนน 
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2.2 ตาราง 2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน  

องคประกอบ 
ตัว
บงช้ี 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 5 2.89 5.00 2.91 3.73 ระดับคุณภาพดี 
องคประกอบท่ี 2 วิจัย 3 3.97 5.00 4.55 4.51 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 3 - 4.50 4.28 4.43 ระดับคุณภาพดี 
รวม 13 3.25 4.86 3.91 4.27 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน  พอใช ดีมาก ดี   
 

 
ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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2.3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมโดยใหนักศึกษามี
สวนรวมกับทองถ่ินสมํ่าเสมอ 
2.มีรายวิชาอัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณและ
รายวิชาตามรอยเบื้องยุคลบาทซ่ึงสอดคลองกับ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยโดยมีการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning โดยนักศึกษามีการ
เรียนรวมกันหลายคณะและสงผลใหบัณฑิตมีจิต
อาสา และสามารถนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชได 
 

- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.จัดอาจารยประจําหลักสูตรใหครบ 
2.จัดระบบการรับรูขาวสารของศิษยเกาและ
นักศึกษาใหท่ัวถึง 
3.จัดโครงการเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานท่ี
ตอเนื่องและมีการติดตามผลเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 
 

1.ควรมีการจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรใหครบตาม
เกณฑกํากับมาตรฐานของสกอ. 
2.เพ่ิมชองทางประชาสัมพันธท่ีหลากหลายเพ่ือใหศิษยเกา 
และนักศึกษาเขาถึงไดงาย  
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
 

 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนวิจัยอยางเพียงพอ  
พบวามีทุนสนับสนุนการวิจัยโดยเฉพาะดาน
วิทยาศาสตร ทุนสูงกวาเกณฑดานสังคมศาสตรรอย
ละ 88.44 ดานวิทยาศาสตรรอยละ 23.65 
2.มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรถึงรอยละ 72.90 จาก
จํานวนอาจารยท้ังหมด 
3.มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนวิจัยแกบุคลากรสาย
สนับสนุนเพ่ือการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
4.มีผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนไดจริง รวมท้ังมี
ผลงานอนุสิทธิบัตรท่ีข้ึนทะเบียนและรอข้ึนทะเบียน
อีก จํานวน 21 ชิ้นงาน 

1.ควรสงเสริมการขอรับทุนการสนับสนุนการวิจัยจาก
ภายนอกเพ่ิมข้ึน 
2.ควรสงเสริมใหเผยแพรผลงานวิจัยในระดับคุณภาพท่ี
สูงข้ึน เชน วารสารท่ีอยูฐาน TCI1 และการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติเปนตน 
3.ควรปรับกระบวนการในการเบิกจายงบประมาณวิจัย
ใหมีความรวดเร็วและยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทของแต
ละหนวยงาน 
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จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.จัดระบบกลไกการรับทุนวิจัย และการจัดระบบ
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
2.สรางความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและการขอทุน
วิจัย 
 

1.ควรมีการทบทวนเอกสารดานสัญญาท่ีแยกเปน
หมวดหมูท่ีชัดเจนโดยเฉพาะกรณีวิจัยรวม 
2.ควรสงเสริมใหความรูดานการวิจัยแกอาจารยใหม
ตั้งแตปแรก เชน ความรูในการทําวิจัย การขอทุนวิจัย
จากภายนอก เปนตน เพ่ือเตรียมความพรอมในการขอ
ผลงานวิชาการ 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

  มีการทํา MOU กับกรมทรัพยสินทางปญญาในการอํานวยความสะดวกการจดสิทธิบัตร 
 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จดุเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งดานบริการวิชาการโดยได
จัดใหมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน คือ สํานัก
สงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ ซ่ึงเนนการ
เผยแพรหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปน
ประเด็นท่ี เปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยและ
ขับเคลื่อนโดยการมีสวนรวมของคณาจารย บุคลากร 
และนักศึกษา 
 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
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องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.การมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนด
เปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  
2. มีหนวยงานท่ีมีพันธกิจในการขับเคลื่อนเรื่อง 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- มีหนวยงานท่ีชวยขับเคลื่อนการทํางานโดยเพ่ิมจุดเนน
ท้ังการใชหลักคิดในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสราง   
กลยุทธโดยเพ่ิมกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะสรางอุปนิสัย
พอเพียง ในหลากหลายกลุมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ 
นักศึกษา คณาจารย และผูรับบริการ 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ลดจํานวนกิจกรรมโดยเชื่อมโยง /บูรณาการ
กิจกรรม/โครงการท่ีคลายกันเพ่ือใหเกิดผลในการ
พัฒนานักศึกษาไดมากข้ึน 

- ควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผนให
สามารถสะทอนความสําเร็จไดอยางแทจริง   

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

 
 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีใช
ขอมูลการทํางานสูการปรับปรุงงานประกันคุณภาพ
อยางชัดเจน ท้ังการปรับระบบการทํางานแตละ
องคประกอบและระบบกลไกการทํางานเพ่ือขับเคลื่อน
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

-นําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปน
เลิศ (EdPEx) มาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางจริงจังเพ่ือสรางคุณภาพในการบริหารจัดการเชิง
ระบบสูการพัฒนาอยางกาวกระโดด 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การถายทอดแผนกลยุทธสูการปฏิบัติเพ่ือความเขาใจ
ท่ีชัดเจนและการทํางานท่ีเชื่อมโยงระหวางแผนงานใน
ระดับตางๆ ตลอดจนการสรางความเขาใจในการ
ทํางานของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการฯ การจัดทําโครงการ การติดตามการ
ประเมินผล และการนําผลการประเมินสูการปฏิบัติ
ตอเนื่อง  
- การสรางความสมานฉันท การประสานสัมพันธใน
การทํางานรวมกันของบุคลากรทุกกลุมตลอดจนสราง
ระบบการสื่อสารภายในองคกรอยางตอเนื่องเพ่ือ
ขับเคลือ่นภาระงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

1. การจัดทํา Road Map ในการถายทอด/สื่อสาร 
สรางความเขาใจระหวางผูบริหาร ผูปฏิบัติ  และ
บุคลากรทุกภาคสวน  
2. การจัดตั้งแกนนําในการประสานความเขาใจการ
ทํางานเ ก่ียว กับแผนงานโครงการ การติดตาม
ประเมินผล เพ่ือการสงเสริมและสนับสนุนการทํางาน
ระหวางกัน 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- QA Sharing เปนกระบวนการทํางานขับเคลื่อนประกันคุณภาพแบบมีสวนรวมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องใน
หนวยงาน 
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บันทึกภาคสนาม 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ขอคนพบ  

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอนท้ังหมด 63 
-ระดับปรญิญาตร ี 50 
- ระดับ ป.บัณฑิต 1 
- ระดับปรญิญาโท 6 
- ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 
- ระดับปรญิญาเอก 6 
- จํานวนหลักสูตรท่ีผานการกํากับมาตรฐาน 61 
-ระดับปรญิญาตร ี 50 
- ระดับ ป.บัณฑิต 1 
- ระดับปรญิญาโท 5 
- ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 
- ระดับปรญิญาเอก 5 
- จํานวนหลักสูตรท่ีไมผานการกํากับมาตรฐาน 2 
-ระดับปรญิญาตร ี 0 
- ระดับ ป.บัณฑิต 0 
- ระดับปรญิญาโท 1 
- ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 
- ระดับปรญิญาเอก 1 
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 3.51 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน  
: 2.91 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 :  2.91 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  2.91  คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 :   2.91  คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ขอคนพบ  
 มีอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน 374.50 คน  
มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 106.5 คน   
 
วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

106.5 
X 100 = รอยละ 28.44 

374.50 
  
เปรียบเทียบรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน 

28.44 
X 5 = 3.56 คะแนน 

40 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 374.50 

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 106.5 

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก 3.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 30 

ผลการดําเนินงาน  
: รอยละ 28.44 

ผลการดําเนินงาน  
: รอยละ 28.44 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  3.56 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 3.56 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
    ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
ขอคนพบ  
อาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน 374.5 คน  มีอาจารย
ประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 99.5 คน   

วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

99.5 
X 100 = รอยละ 26.57 

374.5 
  
เปรียบเทียบรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน 

26.57 
X 5 = 2.21 คะแนน 

60 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการขอมูล จํานวน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและศึกษาตอ) 374.5 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 275 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผศ. 83.5 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรศ. 16 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง ศ. - 

รวมผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการท้ังหมด 99.5 
 
 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 42.15 

ผลการดําเนินงาน  
:  รอยละ  26.57 

ผลการดําเนินงาน 
 : รอยละ 26.57 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  2.21 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 2.21 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน SAR) 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต การเขาสูอาชีพ
แกนักศึกษาในสถาบัน 
- จัดเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา อบรมจัดทํา resume (เพ่ิมช่ือ
กิจกรรมใหชัดเจน)  
1. ……………………………………….. 
2. ……………………………………….. 
3. ……………………………………….. 
4. ……………………………………….. 
 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 
เพ่ิมช่ือกิจกรรม  
1. ……………………………………….. 
2. ……………………………………….. 
3. ……………………………………….. 
4. ……………………………………….. 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา 

       - กิจกรรมคลินิกใหคําปรึกษา 
      - โครงการเพ่ือนท่ีปรึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการจัดบริการในขอ 
1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
       - นักศึกษาคาดหวังอะไร 
 
 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ
และการใหขอมูลเพ่ือสงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 
       - นําขอดอยของขอ 4 มาปรับปรุงแกไข   เขียนใหเห็นความคาดหวัง 
 
 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 
เขียนเรียงขอมลูมาวาทําอะไรบาง ,การอบรมพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ (ควร
ระบุผูเขารวม) 
 
ขอเสนอแนะ 
       - ควรเขียนในภาพรวมของกิจกรรม แบบประเมินควรประเมินในแตละ
โครงการ ไมควรประเมินหลายๆโครงการรวมกัน 
        - นักศึกษาเสนอวาอยากใหมหาวิทยาลัยจัดหาบริษัทเขามาใหขอมูล
เพ่ือเปนการตัดสินใจ 

คาเปาหมาย 
:   6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน   
 : 6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน   
: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน SAR) 
ขอ 4 และขอ 5 วิธีการเขียนใหเปนไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 
ขอ 6 เพ่ิมมุมมองในการใหขอมูลแกนักศึกษาวาทํา
กิจกรรมอะไร ใหความรูอะไร 
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 

ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอดังน้ี 
  1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
สถาบันโดยใหนักศึกษามสีวนรวมในการจัดทําแผนและการจดักิจกรรม 
 
  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรม
ตอไปน้ีใหครบถวน  
(1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดย
สถาบัน  
(2) กิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ 
(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม  
(4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
(5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
       - มีการจัดกิจกรรมบริการสังคม เชน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนท่ีทอง
สนามหลวง 
 
  3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา 
       - นักศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง กิจกรรมท่ีใหทักษะแกนักศกึษา คือ
โครงการ PDCA 
 
  4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเรจ็ตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานครั้งตอไป 
 
 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
 
  6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 
     - เคยทําอะไรไปในป 58 และมีอะไรท่ีจะทําบางในป 59  
     - ปญหาท่ีเกิดข้ึนในป 58 คืออะไร และจะปรับปรุงในป 59 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:   6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน   
 : 6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน   
: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
 
ขอคนพบ ดําเนินการได  6  ขอ ดังน้ี 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
      พบวา มีระบบแบงออกเปน 2 ระบบ คือ 1 ระบบท่ีสถาบันวิจัยสรางข้ึน
เอง คือ ระบบ ROMS และระบบ JOMS และระบบท่ีเช่ือมโยงจาก
สถาบันวิจัยคือ ระบบ NRMS 
 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็น
ตอไปน้ี                                                                                                                                                    
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองาน
สรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ หรอืศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัย 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ
การผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย     
 - กิจรรมวิชาการท่ีสงเสรมิงานวิจยัหรืองานสรางสรรค เชน การจดั
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรบัเชิญ(visiting professor)  
 
 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรอืงาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาต ิและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในกร
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและ
กําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคดีเดน 
 
 6. ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
 : 6 ขอ (ขอ 1-6) 

ผลการประเมิน 
:  6 ขอ (ขอ 1-6) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 :   5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ 
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน SAR) 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 
ขอคนพบ  
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานว ิจัย 
 

หนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

4,988,600 86 58,006.98 

4.98 - กลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

4,218,600 70.5 59,838.30 

- กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 770,000 15.5 49,677.42 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4,247,000 34 124,911.76 5.00 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3,072,490 22.5 136,555.11 5.00 

คณะมนุษยศาสตรฯ 3,425,500 75 45,673.33 5.00 

คณะครุศาสตร 535,500 61.5 8,707.32 1.74 

คณะวิทยาการจัดการ 5,043,000 56.5 89,256.64 5.00 

วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 1,235,000 26 47,500.00 5.00 

- กลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

615,000 4 153,750.00 
 

- กลุมมนุษยศาสตรฯ 620,000 22 28,181.82 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 1 0.00 0.00 

ภาพรวมมหาวิทยาลยั (คาเฉลี่ย) 3.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  4.51 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
:  3.97 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 : 3.97 คะแนน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  3.97 คะแนน     

คะแนนการ
ประเมินกรรมการ 
 : 3.97 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุ
ใน SAR) 
 
พบวา คณะมนุษยศาตรและสังคมศาสตร
ทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอก 1 
โครงการไมอยูในวงรอบประเมินจงึตัด
ยอดเงินสวนน้ีออก จํานวนเงิน 
88,235.28 
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
ขอคนพบ  

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํ
และนักวิจัยประจํา) ของทุกคณะและหนวยงานว ิจัยในสถาบัน 

 

หนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
- กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 33.20 77.5 42.83 

4.65 
- กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 4 15.5 25.80  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14.60 35 41.71 5.00 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.4 22.5 10.67 1.78 

คณะมนุษยศาสตรฯ 15.4 77 20.00 5.00 

คณะครุศาสตร 25.6 63.5 40.31 5.00 

คณะวิทยาการจัดการ 15.2 57.5 26.09 5.00 

วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ     

- กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2.2 4 55.00 
5.00 

- กลุมมนุษยศาสตรฯ 18 22 81.81 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 0.60 1 60 0.00 

ภาพรวมมหาวิทยาลยั (คาเฉลี่ย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 4.65 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
: 4.55 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 : 4.55 คะแนน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  4.55 คะแนน     

คะแนนการ
ประเมินกรรมการ 
 : 4.55 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุ
ใน SAR) 
 
ผลลัพธของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
คํานวณผดิจาก 55 เปน 9.16 
และตัวตั้งของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใสตัวเลขผดิจาก 33.20 เปน 
34.20 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา

ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 1. กําหนดุมชนหรือองคกรเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมโดยมีความรวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา  
 
 2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมสีวนรวมจากชุมชนหรือองคการ
เปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1  
  
 3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมี
หลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
  
 4.ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
 
 5.สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนเปาหมาย 
 
 6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก
สังคมของสถาบันตามขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 
ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน ท้ังน้ี ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ 
 
จุดเดน 
มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งดานบริการวิชาการ สังเกตไดจาก มีการบูรณาการ การ
จัดการเรียนการสอนเขากับการบริการวิชาการในชุมชนเปาหมาย ในหลากหลาน
ศาสตร เชน  การเพาะเช้ือเห็ด การผลิตผลิตภัณฑจากเห็ด การจัดการขยะ การขาย
สินคาผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 5 ขอ  

ผลการดําเนินงาน 
: 6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 
 : 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา

ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 
 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน 
 การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ยังไมสามารถวัด
ความสําเร็จไดอยางแทจริง 
 
 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม  
 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 6.เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 
 
 7.กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนใหสามารถสะทอน
ความสําเร็จไดอยางแทจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 6 ขอ  

ผลการดําเนินงาน 
 :  6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 
 : 6 ขอ 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการ
ประเมินกรรมการ 
 : 5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุ
ใน SAR) 
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องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา

ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธ
กิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน 
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 7 ขอ ดังน้ี 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน
ของและพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบ
เวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ 
 
 2. กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจาย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเน่ือง 
เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 
 
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและ
ระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ี
สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 
 
 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบาย
การดําเนินงานอยางชัดเจน 
 
 5. การกํากับติดตามสงเสรมิสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการ
ดําเนินการจัดการความรูตามระบบ  
 
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 
 7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 7 ขอ  

ผลการดําเนินงาน 
 : 7 ขอ (ขอ 1-7) 

ผลการดําเนินงาน 
 : 7 ขอ (ขอ 1-7) 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
ขอคนพบ 
   

ที่ คณะ/วิทยาลัย 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ระดับคุณภาพ 

1 คณะครุศาสตร 4.39 ดี 
2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.18 ดี 
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.39 ดี 
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.19 ดี 
5 คณะวิทยาการจัดการ 3.96 ดี 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.45 ดี 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4.39 ดี 

คะแนนที่ได (มหาวิทยาลยั) 4.28 ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 4.45 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 : 4.28 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 : 4.28 คะแนน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  4.28 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.28  คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 5 ขอ ดังน้ี 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคณุภาพหลักสตูร
และคณะใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคณุภาพหลักสูตรและคณะ 
 
 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ี
กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณา 
 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและ
คณะใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 
 4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีผานการพิจารณา
ของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตร
และการดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเน่ือง 
 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับ
มาตรฐาน 
 
 

คาเปาหมาย 
: 6 ขอ 

ผลการประเมิน 
 :  5 ขอ (ขอ 1 – 5) 

ผลการประเมิน 
: 5 ขอ (ขอ 1– 5) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  4.00 คะแนน     

คะแนนการ
ประเมินกรรมการ 
 : 4.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุ
ใน SAR) 
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ภาคผนวก ข 
การเปรียบเทียบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 และ 2558 
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เปรียบเทียบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 และ 2558 

แยกตามตัวบงช้ี 

 

 
 

ตัวบงช้ี 

คะแนนผลการประเมิน 
จากคณะกรรมการ 

ผล 
การ

เปรียบเทียบ 
2 ป 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา 
2558 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.14 2.91 เพ่ิมข้ึน 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.14 3.56 เพ่ิมข้ึน 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2.39 2.21 ลดลง 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 เทาเดิม 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 เทาเดิม 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 3.58 3.74 เพ่ิมข้ึน 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

5.00 5.00 
เทาเดิม 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 4.38 3.97 ลดลง 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 4.64 4.55 ลดลง 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 4.67 4.51 ลดลง 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 เทาเดิม 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 5.00 5.00 เทาเดิม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 เทาเดิม 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 5.00 5.00 เทาเดิม 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน 

5.00 5.00 
เทาเดิม 

5.2 ผลงานการบริหารของคณะ 3.95 4.28 เพ่ิมข้ึน 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 3.00 4.00 เพ่ิมข้ึน 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 3.98 4.43 เพ่ิมข้ึน 

ผลการประเมินรวมท้ัง 5 องคประกอบ 4.15 4.27 เพ่ิมข้ึน 
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เปรียบเทียบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 และ 2558 
แยกตามองคประกอบ 

 

องคประกอบ 

ประจําปการศึกษา 
2557 

ประจําปการศึกษา 
2558 

คะแนน
เฉล่ีย 

แปลผล คะแนน
เฉล่ีย 

แปลผล 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.59 ด ี 3.74 ด ี

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.68 ดีมาก 4.51 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 3.99 ดีมาก 4.43 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.15 ดี 4.27 ดี 
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ภาคผนวก ค 
         บันทึกการสัมภาษณ 
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บันทึกการสัมภาษณคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย  
(อธิการบดี และรองอธิการบดี) 

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. 
ณ หองเจาฟาช้ัน 3 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ปญหาการทํางานและการขับเคล่ือนงาน 

1. จุดเนนสําคัญคือ อาจารยใหมมีคุณสมบัติ ครบถวนและมีคุณภาพ ซ่ึงเปนภารกิจท่ีตองทุมเท 
2. ปญหาสําคัญคือ จํานวนนักศึกษาท่ีลดลง และมีพ้ืนฐานความรูคอนขางต่ํา โดยมหาวิทยาลัยเราได

แกปญหาดังนี้  1) มีการสนับสนุนใหนักศึกษาอบรมภาษาอังกฤษ  2) เรียนภาษาอาเซียนอ่ืน ๆ เชน ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุน ภาษาลาว 3) สนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนฟรี  4) ในเรื่องทักษะดานคอมพิวเตอรไดดําเนินการ
สอนทักษะในการคนหา เชนการคนขอมูลใน Google จัดอบรม Google apps for education โดยศูนย
คอมพิวเตอร 5) พัฒนาใหอาจารยสรางผูเรียนในลักษณะ Productive โดยเนนศาสตรของแตละคณะ และ
มหาวทิยาลัยตองเชื่อมโยงใหเปนภาระงาน  6) มหาวิทยาลัยไดทําเกณฑการประเมินในเรื่องภาษาอังกฤษและ
กระบวนการตางๆ เชน ถานักศึกษาสอบผานแลวก็ไมตองเรียนภาษา หรือถาไดคะแนนดีจะเอาไปใส
ในทรานสคริป หรือไดรับเกียรติบัตร   

3.   การกาวเดินตอในอนาคตมีดังนี้  1)  สภามหาวิทยาลัยไดใหนโยบายในการสรางภาพท่ีเปนรูปธรรม
เก่ียวกับ Education 4.0 โดยตอบโจทยใหไดวา เรียนแลวตองทํางาน ตองมีนวัตกรรม ตองตอบโจทย
ภายนอกใหได ซ่ึงในเดือนพฤศจิกายน มหาวิทยาลัยเราจะเปดตัวเรื่องนี้  2) มหาวิทยาลัยมีการปรับวิสัยทัศน
ใหเขากับบริบทท่ีเปลี่ยนไปและใชเปนตัวตั้งในการพัฒนางาน 3) เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมหาวิทยาลัยเรา
ดําเนินการท่ีผานมา เหมือนยังไมคอยประสบความสําเร็จ ในเฉพาะสวนในการจัดการในอนาคต เราตองดูแล
ไดดวยตัวเอง เก่ียวกับการจัดการเรื่องตนไม มีปุย ไวใชเองภายใน จัดการเรื่องขยะสิ่งท่ีเปนการนํานโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยคือ ตองจัดการปญหาของเรากอน กอนท่ีจะออกไปขางนอก เชน น้ําเสีย น้ํารดตนไม คือ
ตอนนี้เราไดทําสระน้ําไวเก็บน้ําไวใช เรามองระบบแคตรงนี้กอน  

4.   มหาวิทยาลัยเราไดนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหเขาระบบมากข้ึน สู 
1. วิถีการเรียนรู 
2. วิถีทํางานในมหาวิทยาลัย 
3. วิถีชีวิต 

     ในชวงทาย ทานอธิการบดีไดใหความคิดไววา มหาวิทยาลัยเราโชคดี ท่ีมีทีมรองอธิการบดีทํางานรวมกันได
มีแนวคิดเหมือนกัน แตปญหาท่ีเรามีคือจํานวนนักศึกษา ซ่ึงเปนปญหาของทุกราชภัฏ และจุดเนนคือ คุณภาพ
การจัดการศึกษาตองมาจากผูสอนกอน ไมใชผูสอนไมรับผิดชอบเขาสายออกเร็ว ซ่ึงนักศึกษาไมอยากไดเพราะ
นักศึกษาตองการมาศึกษาหาความรู อีกความคาดหวังคือ ความรัก ความสามัคคีของทุกคน  
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บันทึกการสัมภาษณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.05 น. 

ณ หองเจาฟาช้ัน 3 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย 
     หนาท่ีหลัก ทําหนาท่ีเปนผูกําหนดทิศทาง โดยผูทรงคุณวุฒิและนายกสภา ไดทําหนาท่ีตามบทบาทของ
ตัวเองไดดี สวนใหญสภามหาวิทยาลัยดําเนินการดานติดตามความกาวหนาตามทิศทางของมหาวิทยาลัย  
    สําหรับสิ่งท่ีควรปรับปรุงคือความเชื่อมตอในการทํางาน การขาดการนํานโยบายมาเชื่อมตอซ่ึงอาจจะเกิด
จากการขาดความเขาใจ คือรับไปปฏิบัติไมหมด หรือยังไมนําไปปฏิบัติเลย ขาดการตรวจสอบวานโยบายท่ี
กําหนดมาผูปฏิบัตินํามาปฏิบัติไดหรือไม ซ่ึงวิธีแกไขคือ การใหผูบริหารระดับกลางมีสวนรวมมากข้ึนในการ
กําหนดนโยบาย โดยการคิดรวมกัน และใหมหาวิทยาลัยทําหนาท่ีในเชิงรุกมากข้ึน 
 
ลักษณะของทีมบริหารของมหาวิทยาลัย  
     ผูบริหาร ท้ัง 2 กลุม คือทีมรองอธิการบดีและตัวแทนหนวยงานมีจุดประสงคหลักคือ ทํางานเพ่ือ
มหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี แตเนื่องจากท่ีมาของท้ัง 2 กลุม ไมเหมือนกันจึงตองสื่อสารสรางความเขาใจให
ทํางานไดเชื่อมโยงสอดคลองกันมากข้ึน  
 
อยากเห็นอะไรเกิดข้ึน 
1. อยากใหมหาวิทยาลัย มีความกลมเกลียวสามัคคีมากข้ึน ทําใหมหาวิทยาลัยเปนเอกภาพ 
2. หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย  นอกจากเปนผูนําแลวตองติดตามการทํางานของสภามหาวิทยาลัยเปนไปตาม
ทิศทางของมหาวิทยาลัย และประสานใหทํางานรวมกัน  
3.อยากใหมหาวิทยาลัยพัฒนากาวกระโดดและมีความโดดเดนทํางานเชิงรุก 
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บันทึกการสัมภาษณคณะผูบริหารระดับหนวยงาน 
วันที่ 17 ตุลาคม 2559  เวลา 11:00 น. 

ณ หองเจาฟาช้ัน 3 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ส่ิงท่ีพัฒนาจากเดิม 
 1. การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนท้ังระบบการทํางานและผลการประเมิน แต
ยังมีสิ่งท่ีตองปรับปรุงแกไข พัฒนาในรายละเอียด   
 2. ผลงานวิจัยของอาจารยมีมากข้ึนอาจารยการตื่นตัวมากข้ึน มีอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการและ
งานวิจัยมากข้ึน  
 3. การจัดศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ ท่ีจะจัดอบรมความรูใหกับอาจารยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
 4. ความรวมมือของอาจารยเพ่ิมข้ึน เนื่องจากไดทํางานรวมกันมากข้ึน โดยเฉพาะงานวิจัย 
 
ส่ิงท่ีจะตองดําเนินการตอ 
 1. การสรางความสามัคคีใหตอเนื่องยั่งยืน เพราะจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให กาวไปขางหนา 
 2. การพัฒนาอาจารยรุนใหมใหมีศักยภาพและรักองคกร 
 3. เรานาจะพัฒนาใหมหาวิทยาลัยเราใหมีความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทําสิ่งท่ีมหาวิทยาลัย
อ่ืนไมทํา คือ เนนทางดานวิทยาศาสตร เชน วิทยาศาสตรสุขภาพ และดานอ่ืนๆ 
 4. แนวทางท่ีมีอยูในปจจุบัน เรามุงในเรื่องตนทุนท่ีเรามีอยู เราพยายามทําสิ่งเหลานั้นใหยั่งยืน หรือ
การลงทุน เพ่ือใหแตกตางไปจากเดิม มหาวิทยาลัยเรากลาลงทุนหรือไมในการสรางความแตกตางในอดีตยัง
มองไมเห็นวาจุดเดนเราเปนอะไร ตอนนี้ในอนาคตขางหนาเรามองเห็นการทํางาน และสามารถนํามาสูการ
ปฏิบัติได 
 5. สนับสนุนความรวมมือของบุคลากรในการทํากิจกรรมตางๆ 
 6. การจัดรายวิชา GE ใหนักศึกษาตางคณะกันไดมาทํางานรวมกัน และยังมีจิตอาสา และจัดกิจกรรม
ท่ีเปนสวนรวมมากข้ึน  
 7. ในสวนของชุมชนก็จะออกไปจัดกิจกรรมใหเพ่ิมมากข้ึน  
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บันทึกการสัมภาษณ 
ผูแทนผูใชบัณฑิต ผูแทนชุมชน ผูแทนศิษยเกา และผูแทนนักศึกษา 

 วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.05 น. 
ณ หองเจาฟาช้ัน 3 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
ผูแทนผูใชบัณฑิต   
          มีความพึงพอใจบัณฑิตท่ีทํางาน เพราะ มีความอดทน มีความมุงม่ัน รูจักประเมินตนเองและรูจัก
พัฒนาตนเอง และเปดใจยอมรับสิ่งใหมๆอยูเสมอ  แตอยากใหนักศึกษาพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษา 
 
ผูแทนชุมชน 
          ชุมชนไดรับความรวมมือกับทางมหาวิทยาลัยในการลงพ้ืนท่ีในการจัดโครงการบริการวิชาการ  
สงเสริมใหชุมชนเกิดรายได เชน การเพาะเห็นนางฟาภูฐาน ซ่ึงเปนท่ีตองการของตลาด โดยอาจารยและ
นักศึกษาไดเผยแพรความรูและแนวทางในการนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน ใหเข็มแข็ง
และการพัฒนาเปนผลิตภัณฑตอไป ซ่ึงเปนการสงเสริมใหชุมชนเกิดรายไดอยางยั่งยืน 
 
ผูแทนศิษยเกา 
         อยากใหมหาวิทยาลัยพัฒนาทางดานภาษา สงเสริมใหนักศึกษาเรียนภาษาเพ่ิมเติม และเนื่องจากการ
รับรูขาวสารยังไมท่ัวถึงเทาท่ีควรเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธท่ีท่ัวถึง แตหากทํางานในมหาวิทยาลัยมีการ
รับรูขาวสารอยาตอเนื่อง และสามารถประชาสัมพันธใหกับเพ่ือนตอไปได  
 
ส่ิงท่ีอยากใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงพัฒนา  

1. อยากใหมหาวิทยาลัยเปดสาขาวิชาท่ีหลากหลายเพ่ือเปนทางเลือกใหแกผูตองการเขาศึกษาตอ 
2. อยากใหพัฒนานักศึกษาทางดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรู 

ความสามารถและทักษะทางดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. อยากใหปลูกฝงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรักตอมหาวิทยาลัยและชุมชน 

ทองถ่ินตอไป รวมถึงอยากใหคงอัตลักษณ “บัณฑิต จิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน ” รวมถึงความมีสัมมาคารวะของ
นักศึกษา 
 
นักศึกษา 
          การสงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสา พัฒนาทองถ่ินนั้น การจัดกิจกรรมไมควรทําเพียงแคใน
มหาวิทยาลัยแตเปนการนําองคความรูท่ีไดเรียนรูมาปรับใช และจัดโครงการบริการวิชาการแกโรงเรียนในพ้ืนท่ี  
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

การเปรยีบเทียบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 และ 2558 
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แยกตามตัวบงช้ี 

 

 
 

ตัวบงช้ี 

คะแนนผลการประเมิน 
จากคณะกรรมการ 

ผล 
การ

เปรียบเทียบ 
2 ป 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา 
2558 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.14 2.91 เพ่ิมข้ึน 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.14 3.56 เพ่ิมข้ึน 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2.39 2.21 ลดลง 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 เทาเดิม 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 เทาเดิม 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 3.58 3.74 เพ่ิมข้ึน 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

5.00 5.00 
เทาเดิม 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 4.38 3.97 ลดลง 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 4.64 4.55 ลดลง 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 4.67 4.51 ลดลง 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 เทาเดิม 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 5.00 5.00 เทาเดิม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 เทาเดิม 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 5.00 5.00 เทาเดิม 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน 

5.00 5.00 
เทาเดิม 

5.2 ผลงานการบริหารของคณะ 3.95 4.28 เพ่ิมข้ึน 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 3.00 4.00 เพ่ิมข้ึน 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 3.98 4.43 เพ่ิมข้ึน 

ผลการประเมินรวมท้ัง 5 องคประกอบ 4.15 4.27 เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 



เปรียบเทียบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 และ 2558 
แยกตามองคประกอบ 

 

องคประกอบ 

ประจําปการศึกษา 
2557 

ประจําปการศึกษา 
2558 

คะแนน
เฉล่ีย 

แปลผล คะแนน
เฉล่ีย 

แปลผล 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.59 ด ี 3.74 ด ี

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.68 ดีมาก 4.51 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 3.99 ดีมาก 4.43 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.15 ดี 4.27 ดี 

 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปรจําปการศึกษา 2558 : 45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปรจําปการศึกษา 2558 : 46 
 

ภาพกิจกรรม 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปรจําปการศึกษา 2558 : 47 
 

วันท่ี 17 ตุลาคม 2559 
-08.30-08.45 น. อธิการบดีกลาวตอนรับ แนะนําผูบริหาร และนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2558ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ แนะนําทีม   
ผูประเมินคุณภาพฯ แจงวัตถุประสงค ช้ีแจงกระบวนการของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ณ  หองประชุมราชนครินทร ช้ัน 5 อาคาร 100 ปฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปรจําปการศึกษา 2558 : 48 
 

- 09.00-10.00 น. 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของ (กลุมละไมเกิน 20 นาที) 
 
-ผูแทนสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-อธิการบดี รองอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปรจําปการศึกษา 2558 : 49 
 

-ผูแทนคณาจารย/ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-ผูแทนผูใชบัณฑิต/ผูแทนชุมชน/ผูแทนศิษยเกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปรจําปการศึกษา 2558 : 50 
 

-ผูแทนนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.00-12.00น. 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจเย่ียมคณะและหนวยงานสนับสนุน  

-คณะกรรมการกลุมท่ี 1 ตรวจเย่ียมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปรจําปการศึกษา 2558 : 51 
 

-คณะกรรมการกลุมท่ี 1 ตรวจเย่ียมสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-คณะกรรมการกลุมท่ี 2 ตรวจเย่ียมคณะครุศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปรจําปการศึกษา 2558 : 52 
 

-คณะกรรมการกลุมท่ี 2 ตรวจเย่ียมสํานักวิทยบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-16.30 น. 

-คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พรอมสัมภาษณผูรับผิดชอบตามองคประกอบตัวบงชี้ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปรจําปการศึกษา 2558 : 53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปรจําปการศึกษา 2558 : 54 
 

วันท่ี 18 ตุลาคม 2559 
 

8.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมรวมกันปรึกษาหารือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

13.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ นําเสนอผลสรุปการประเมินดวยวาจาแกผูบริหารและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย และอธิการบดีใหขอมูลยอนกลับ และกลาวขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปรจําปการศึกษา 2558 : 55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 
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