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คํานํา 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษา มีเปาหมายสําคัญเพ่ือการตรวจสอบผลการทํางานท่ีผานมาในแงมุม

ตาง ๆ ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจึง

เปรียบเหมือนกระจกท่ีชวยสองใหเปนภาพสะทอนของงาน  

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ ดําเนินการอยางรอบคอบ พิจารณาขอมูล

อยางรอบดาน โดยผูประเมินท่ีมีความเปนกลางและแมนยําในเกณฑคุณภาพ จึงทําใหไดขอมูล “ผลสะทอน” ท่ี

ชัดเจนตรงกับขอมูลจริง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขอขอบคุณทุกทานท่ีอํานวย          

ความสะดวกในดานตาง ๆ เปนอยางดียิ่ง และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 ฉบับนี้ จะเปนขอมูลสําคัญท่ีชวยในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเกิด

ประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ตอไป 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจําปการศึกษา 2559 

วันท่ี 10 ตุลาคม 2560 
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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 65 หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 52 
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 6 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน 1 หลักสูตร 
และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร มีนักศึกษา ภาคปกติ-ภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา 
ท้ังหมด จํานวน 11,928 คน โดยจําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 11,271 คน นักศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 163 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 332 คน และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 162 คน  มีอาจารยปฏิบัติงานจริง 442.5 คน (นับรวมผูลาศึกษาตอ 15 คน) บุคลากร
สายสนับสนุน จํานวน 493 คน มีคณะจัดการเรียนการสอน จํานวน 7 คณะ 1 วิทยาลัย ไดแก คณะครุศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสาธารณสุขศาสตร และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีครบวงจรโดยมีการประเมินท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2559  ตามเกณฑมาตรฐาน
ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ โดยผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีดังนี้ 

 

องคประกอบ 
ตัว
บงช้ี 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการ
ประเมิน I P O คะแนนเฉล่ีย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 5 2.68 5.00 3.22 3.72 ด ี
องคประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 4.81 4.94 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 3 - 5.00 4.33 4.78 ดีมาก 
รวม 13 3.45 5.00 4.12 4.44 ดี 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ด ี  
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3.ในภาพรวมจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาสําหรับมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
จุดเดน 

1. การระดมสรรพกําลังท้ังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และเครือขายในลักษณะตางๆ เพ่ือใหเกิด

เอกลักษณตามท่ีกําหนดคือ “เปนสถาบันท่ีนอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง”  โดยมีการดําเนินการท้ังในเชิงรูปธรรม  เชิงการเรียนรู และการพัฒนาจิตวิญญาณ อีกท้ังมีการ

เชื่อมตอสูการทํางานในองคประกอบตางๆโดยเฉพาะ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และ

การผลิตบัณฑิต 

2. ในป 2559 เปนปท่ีบุคลากรทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยไดรวมแรงรวมใจดําเนินกิจกรรมมากมาย

อยางตอเนื่อง เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9     

สมกับเปนมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ  

3. มีการกาวเดินสูยุคไทยแลนด 4.0 ในหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องการสงเสริมแนวทางการจัดการ

เรียนรูเชิงผลิตภาพ การสงเสริมการทําวิจัย  การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรวมกับภาคีเครือขายท้ัง

ภาคเอกชน ธุรกิจ และการใช IT ในการเรียนรู 

4. มีหลักสูตรจํานวน 53 จาก 65 หลักสูตร ( คิดเปนรอยละ 81.45 ) ผานการประเมินในระดับดี 

5. คณาจารยไดรับงบประมาณวิจัยปริมาณสูง(เฉลี่ย 74,162.21 บาท/คน) โดยไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากภายนอกในสัดสวนท่ีสูงกวางบประมาณภายในมหาวิทยาลัย (1.20 เทา) 

 6. มีการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดมีทักษะในการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 

7. มีพ้ืนท่ีเปาหมายในการบริการวิชาการท่ีสืบเนื่องมาจากงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีนําไปสูการ

พัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง กวา 10 ป ซ่ึงชุมชนใหการยอมรับนับถือ เชื่อม่ันในมหาวิทยาลัย 

8. ชุมชนใหความสําคัญกับมหาวิทยาลัยเปนเหมือนพ่ีเลี้ยงสําหรับชุมชน ควบคูไปกับการสนับสนุน

งบประมาณจากหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ  

9. มีการบูรณาการเอกลักษณและอัตลักษณ ของมหาวิทยาลัยกับการบริการวิชาการท่ีชัดเจน 

10. การจัดระบบกลไกการประกันคุณภาพ ซ่ึงสงผลอยางชัดเจนใหผูเ ก่ียวของทุกสวนทุกระดับ 

ตระหนักในความสําคัญในการทํางานการประกันคุณภาพเพ่ือการปรับปรุงงานและทําใหคะแนนผลการ

ประเมินทุกระดับเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยควรบริหารงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะใหเปนภาพรวม 

เพ่ือใหเกิดความโดดเดนของกิจกรรมและสงผลใหเกิดการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีเปาหมายในทิศทางเดียวกัน บรรลุ

เปาหมายและเกิดผลอยางชัดเจน  

2. การสื่อสารและการประชาสัมพันธขอมูลท้ังภายในและภายนอกองคกร 
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วิธีการประเมิน   
          1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน) 
 1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ไดจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 
2559 โดยกําหนดวันประเมิน ระหวางวันท่ี 9-10 ตุลาคม 2560 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการตรวจ
ประเมิน เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2559 เพื่อรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑประเมินของแตละตัว
บงชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นท่ีตองตรวจสอบระหวางการตรวจประเมิน วาง
แผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานใหคณะกรรมการประเมินแตละคน 

1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 
 (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประชุมรวมกับ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย บุคลากร เพื่อแนะนําคณะกรรมการประเมิน  แจงวัตถุประสงคการ
ตรวจประเมิน และรบัฟงการสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 (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 
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พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีภาระหนาท่ีในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 
มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของ

แผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยาง
ม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทํา
การสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5   รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 

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 
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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 

1.6  หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีหลักสูตรท่ีเปดสอน
จํานวน 65 หลักสูตร จําแนกเปน หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 52 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท  
จํานวน 6 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก  จํานวน 
6 หลักสูตร  
 

ที่ คณะ/วิทยาลัย 
จํานวนหลักสูตร 

รวม 
ป.ตรี ป.วิชาชีพ ปริญญาโท ป.เอก 

1 ครุศาสตร 9 1 2 2 14 
2 มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 11 - - - 11 
3 วิทยาการจัดการ 9 - - - 9 
4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 9 - 1 1 11 
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 - - - 5 
6 เทคโนโลยีการเกษตร 3 - 1 - 4 
7 สาธารณสุขศาสตร 2 - - - 2 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4 - 2 3 9 

รวมหลักสูตรที่เปดสอน 52 1 6 6 65 
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1.7  จํานวนนักศึกษา 
 ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีนักศึกษาภาคปกติ 
และภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา ท้ังหมด จํานวน 11,928 คน  
 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 
ภาคปกต-ิภาคพิเศษ ทุกระดับ 

รวม
ท้ังหมด ป.ตร ี

ป.วิชาชีพ
คร ู

ป.โท ป.เอก 

1 ครุศาสตร 2,016 163 122 63 2,364 
2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,439 - - - 2,439 
3 วิทยาการจัดการ 3,634 - - - 3,634 
4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,134 - 7 8 1,149 
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 848 - - - 848 
6 เทคโนโลยีการเกษตร 290 - 16 - 306 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 130 - 183 91 404 

8 สระแกว 135 - 4 - 19 
9 สาธารณสุขศาสตร 645 - - - 645 
ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 11,271 163 332 162 11,928 

1.8  จํานวนอาจารยและบุคลากร 
ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีอาจารย จํานวน 

442.5 คน (รวมอาจารยลาศึกษาตอ) จําแนกตามหนวยงานและตําแหนงทางวิชาการ 
 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 

ตําแหนงทางวิชาการ  
(นับปฏิบัติงานจริงและ 

ลาศึกษาตอ) 

รวม 
ท้ังหมด 
(คน) 

ลาศึกษา
ตอ (คน) 

รวมท่ีอยู
ปฏิบัติงานจริง

ไมรวมผูลาศึกษา
ตอ(คน) อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 ครุศาสตร 48.5 16 4 - 68.5 3 65.5 

2 เทคโนโลยีการเกษตร 14.5 6.5 1 - 22 - 22 

3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 32.5 13 3 - 48.5 - 48.5 

4 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 78 9 2 - 89 3 86 

5 วิทยาการจัดการ 39 18 2 - 59 1 58 

6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 73 22 2 - 97 8 89 

7 นวัตกรรมการจดัการ 26.5 1 - - 27.5 - 27.5 

8 คณะสาธารณสุขศาสตร 29 2 - - 31 - 31 

รวม  341 87.5 14 0 442.5 15 427.5 
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ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีอาจารย จํานวน 
442.5 คน (รวมอาจารยลาศึกษาตอ) จําแนกวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท จํานวน 320.50 คน และระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 122 คน 

 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา 

(นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 
รวมท้ังหมด 

(คน) 
ตร ี โท เอก 

1 ครุศาสตร - 41.5 27 68.5 
2 เทคโนโลยีการเกษตร - 13 9 22 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 32.5 16 48.5 
4 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 74 15 89 
5 วิทยาการจัดการ - 49 10 59 
6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 68 29 97 
7 นวัตกรรมการจดัการ - 14.5 13 27.5 

8 คณะสาธารณสุขศาสตร - 28 3 31 

รวม 0 320.5 122 442.5 

 
1.9  ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
งบประมาณ 

ประเภท ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน เพ่ิม/ลด รอยละ จํานวนเงิน เพ่ิม/ลด รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 439,568,500 52.59 499,616,300 13.66 514,216,100 2.93 
งบประมาณรายได 396,337,000 47.41 232,250,000 -41.40 220,355,000 -5.12 
รวม 835,905,500 100.00 731,866,300 -12.45 734,571,100 0.37 
 
 

อาคาร สถานท่ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  มีพ้ืนท่ีใหบริการทางการศึกษาดังนี้  
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งอยูเลขท่ี เลขท่ี 1 หมู 20 ถ.พหลโยธิน 

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 381 ไร 2 งาน 91 ตารางวา มีอาคาร
และสิ่งปลูกสราง ดังนี้ 
 
 ตารางแสดงรายละเอียดอาคารสถานท่ี 

ชื่ออาคาร 
ปที่เริ่ม
กอสราง 

ชื่ออาคาร 
ปที่เริ่ม
กอสราง 

คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร 
อาคารเรียน 1 2518 อาคารเรียน 6 2518 
อาคารเรียน 2 2518 อาคารเรียน 7 2518 
อาคารตอเติมระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 2541 โรงจอดยานพาหนะ 2543 
อาคารนิเทศศาสตร 2545 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2548 
อาคารบริหารธุรกิจ 2554 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี อาคารออกแบบเซรามิกส 2518 
อาคารเรียน 5 2518 อาคารฝกงานชางยนต 2540 
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ชื่ออาคาร 
ปที่เริ่ม
กอสราง 

ชื่ออาคาร 
ปที่เริ่ม
กอสราง 

อาคารศูนยวิทยาศาสตร 2541 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2540 
อาคารสํานักงานคณะวิทยาศาสตร 2542 อาคารวัสดุศาสตร 2543 
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 2554 อาคารปฏิบัติการเซรามิกส 2543 
อาคารปฏิบัติการคหกรรม 2555 ลานจอดพาหนะ 2545 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคารปฏิบัติการเคร่ืองกล 2550 

อาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2547 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2552 

อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร 2551 โรงเรียนสาธติฯ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเรียน 3 2518 
อาคารเรียนคณะเกษตร 2518 อาคารเรียน 4 2518 
อาคารแปรรูปเกษตร 2543 อาคารเรียนอนุบาลสาธิต 2547 
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 2543 อาคารโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ 2555 
อาคารโรงเล้ียงไกไข 2553 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารโรงเรือนเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 2544 อาคารหอสมุดกลาง 2518 
อาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 2548 หองประชุมปกหองสมุด 2518 
อาคารโรงเรือนเล้ียงไกไขระบบปด 2558 อาคาร 4 ชั้น 2537 
อาคารสวนกลาง  สํานักบริหารทรัพยสินและรายได  
หอประชุมวไลยอลงกรณ 2518 หอพักเพพาย 2518 
อาคารยิมเนเซียม 1 2518 หอพักโกเมน 2518 
อาคาร 60 ป วไลยอลงกรณ 2538 หอพักมรกต 2518 
โรงจอดรถฝายพาหนะ 2539 หอพักมกุดา 2518 
อาคาร 100 ป สมเด็จพระเทพศรีนครินทร 2540 หอพักนิลรัตน 2518 
สนามเทนนิส 2540 หอพักบษุราคัม 2518 
สนามบาสเกตบอล 2540 หอพักทับทิม 2518 
สนามกีฬากลาง 2541 โรงอาหาร 2518 
สระวายน้าํอวยพรเปลงวานิช 2544 อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ 2541 
อาคารยิมเนเซียม 2 2544 หอพักเพชร 2551 
สนามวอลเลยบอลชายหาด 2545 อาคารที่พักอาศัยอาจารยและเจาหนาที่ 
อาคารสํานักงานฝายยานพาหนะ 2545 บานพักอาจารยหลังเด่ียว 58 หลัง 2518 
อาคารกองพัฒนาศึกษา 2548 หองแถวไม 2 ชั้น เจาหนาที่ 3 หลัง 14 หอง 2537 
อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ 2548 บานพักอาจารย (คสล.+ไม) 1 หลัง 2538 
อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ 2549 บานพักอาจารยแฝด 11 หลัง 2540 
อาคารยิมเนเซียม 3 2550 บานพักอาจารย (ไม) 2ชั้น 1 หลัง (4 หอง) 2541 
อาคารพยาบาล 2551 บานพักอาจารย (ไม) 2 ชั้น 1 หลัง (6 หอง) 2541 
อาคารแสดงผลงานนักศึกษา 2552 หองแถวไม 2 ชั้น อาจารย 1 หลัง 12 หอง 2541 
อาคารสงเสริมการเรียนรู 2553 แฟลตเจาหนาที ่3 ชั้น 1 หลัง 20 หอง 2543 
โรงเก็บวัสดุงานอาคารสถานที ่ 2555 หองแถวชั้นเดียว เจาหนาที ่7 หลัง 51 หอง 2544 
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ บานพักอาจารย สรางใหม บานแฝด 5 หลัง 2551 
อาคารอนุรักษส่ิงแวดลอม 2551   
อาคารสํานักงานสงเสริมการเรียนรู 2549   
อาคารศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  2551   

 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดสระแกว ตั้งอยูท่ีตําบลทาเกษม 

อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 27000 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 615 ไร 2 งาน 51 ตารางวา 
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สวนท่ี 2  

สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
2.1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ี 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.51 

คะแนน 

209.35 
= 3.22 คะแนน ไมบรรลุ 3.22 คะแนน 

65 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารย
ประจําสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 
28.10 

122 
X100 = 27.57% ไมบรรลุ 3.45 คะแนน 

442.5 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารย
ประจําสถาบันท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
42.15 

101.5 
X100 = 22.94% ไมบรรลุ 1.91 คะแนน 

442.5 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 การ
บริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.72 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบ
และกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงิน
สนับสนุนและงานวิจัย
งานสรางสรรค 

คาเฉลี่ย 
5.00 

45 
 = 

คาเฉลี่ย
5.00 

บรรลุ 5.00 คะแนน 
9 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

คาเฉลี่ย 
5.00 

43.33 
 = 

คาเฉลี่ย 
4.81 

ไมบรรลุ 4.81 คะแนน 
9 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 วิจัย 4.94 คะแนน 
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ตัวบงช้ี 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การ
บริการวิชาการแกสังคม 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6 ขอ 1 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การ
บริหารของคณะเพ่ือ
การกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของสถาบัน 

7 ขอ 7 ขอ (ขอ 1-7 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ผลงาน 
การบริหารงานของคณะ 

คาเฉลี่ย 
4.51 

34.67 
 = 4.33 ไมบรรลุ 4.33 คะแนน 

8 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ระบบ
กํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

6 ขอ 1 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.78 คะแนน 

คะแนนเฉล่ียรวมท้ังหมด องคประกอบ ท่ี 1-5 4.44 คะแนน 
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2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน  

องคประกอบ 
ตัว
บงช้ี 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 5 2.68 5.00 3.22 3.72 ระดับคุณภาพดี 
องคประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 4.81 4.94 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 3 - 5.00 4.33 4.78 ระดับคุณภาพดีมาก 
รวม 13 3.42 5.00 4.12 4.44 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 ผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ 

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ จําแนกตามองคประกอบ ดังนี้ 

 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีหลักสูตรจํานวน 53 จาก 65 หลักสูตร(คิดเปน 
รอยละ 81.45 )ผานการประเมินในระดับดี 
  

1. สงเสริมใหหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินในระดับดี 2 
ปติดกัน ข้ึนทะเบียน TQR  

2. ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร โดยศึกษาผลการ
ประเมินรวมท้ังขอเสนอแนะซ่ึงเปนปญหารวมของ
หลักสูตรแลววางแผนตลอดจนดําเนินการเพ่ือแกปญหา
รวมเหลานั้น 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- คณาจารยมีตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตาม
เกณฑ (รอยละ 22.94 คิดเปน 1.91 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5) 
  

1.สงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจ รวมถึงการกํากับ
ติดตามการขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการ ตาม
แผนพัฒนา อาจารยอยางใกลชิด 

2. การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานควรมีการ
วางแผนจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป
ท่ี  1 จนถึงปสุดทายท่ีเปนการเตรียมความพรอมท่ี
นอกเหนือจากในชั้นเรียน เชน ความพรอมทางทักษะ
และอารมณ  

3. การจัดกิจกรรมเพ่ือศิษยเกา ควรมีการวางระบบ
ใหกิจกรรมนั้นเกิดประโยชนตอศิษยเกาอยางแทจริง 

4. รายงานโครงการท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาควร
แสดงถึงการทํางานตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดโครงการท่ี
เปนไปตาม PDCA  
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สถาบันวิจัยฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การวิจัย เพ่ือจัดทําฐานขอมูลวิจัย 

2. คณาจารยไดรับงบประมาณวิจัยปริมาณสูง
(เฉลี่ย 74,162.21 บาท/คน) โดยไดรับงบประมาณ
ส นั บ ส นุ น จ าก ภ า ย นอ ก ใ น สั ด ส ว น ท่ี สู ง ก ว า
งบประมาณภายในมหาวิทยาลัย(1.20 เทา) 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีได
มีทักษะในการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 

1. กํากับ ติดตาม ใหผูมีสวนเก่ียวของบันทึกขอมูล
งานวิจัยใหครบถวน และตรงกําหนดระยะเวลา เพ่ือให
ผูบริหารสามารถใชขอมูลในการบริหารจัดการได 

2. สงเสริมสนับสนุนผลักดันใหอาจารยทุกทานเสนอ
ของบประมาณวิจัย โดยอาจวางระบบการสนับสนุนใน
รูปแบบการรวมกลุมวิจัย หรือจัดใหมีพ่ีเลี้ยงวิจัย เพ่ือ
สรางนักวิจัยรุนใหม 

3. ยกระดับของผลงานโดยการใหนักศึกษาไดมีทักษะ
ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางภาษา 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- การเผยแพรผลงานทางวิชาการบางหนวยงาน 
ขาดความหลากหลายในแหลงเผยแพร และมีผลงาน
ท่ีเปนการนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติ คิดเปนรอยละ 64 ซ่ึง
สัดสวนการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติตอ
นานาชาติคิดเปนรอยละ 4:1 

- ควรมีการกําหนดเง่ือนไขในการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการท่ี เปนการตี พิมพ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีพ้ืนท่ีเปาหมายในการบริการวิชาการท่ีสืบ
เนื่องมาจากงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีนําไปสูการ
พัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง กวา 10 ป ซ่ึงชุมชนให
การยอมรับนับถือ เชื่อม่ันในมหาวิทยาลัย 

2. ชุมชนใหความสําคัญกับมหาวิทยาลัยเปน
เหมือนพ่ีเลี้ยงสําหรับชุมชน ควบคูไปกับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ  

3. มีการบูรณาการเอกลักษณและอัตลักษณ 
ของมหาวิทยาลัยกับการบริการวิชาการท่ีชัดเจน 

- 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ (ตอ) 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 1. มหาวิทยาลัยควรบริหารงานบริการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะใหเปนภาพรวม เพ่ือใหเกิด
ความโดดเดนของกิจกรรมและสงผลใหเกิดการพัฒนาชุมชน
พ้ืนท่ีเปาหมายในทิศทางเดียวกัน บรรลุเปาหมายและเกิดผล
อยางชัดเจน  
2. มหาวิทยาลัยควรกํากับแผนการบริการวิชาการระดับคณะ
ใหมีความสอดคลองกับผลการสํารวจความตองการจาก
ชุมชนใหมากยิ่งข้ึน 
3. ควรมีโครงการรวมระหวางทุกคณะกับมหาวิทยาลัยเพ่ือให
อาจารยจากคณะตางๆไดเสนอโครงการท่ีสอดคลองกับ
โครงการของมหาวิทยาลัยและมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นอยาง
อิสระ 
 

วิธีปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม 
1. มีการสรางเครือขายดานการบริการวิชาการกับสถาบันศึกษาอ่ืนในพ้ืนท่ีใกลเคียงทําใหเกิดความเขมแข็งและสามารถ
ขยายการใหบริการกับชุมชนไดหลากหลายและรอบดานยิ่งข้ึน 
 
 
องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีระบบการบริหารและกํากับติดตามใน

รูปแบบคณะกรรมการทําใหกิจกรรมกิจกรรมระดับ
คณะและสถาบันไมซํ้าซอนและมีความสมํ่าเสมอ
ตอเนื่องตลอดท้ังป 

2. มีการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชน
ดวยวารสารวัฒนธรรมและภมิูปญญาทองถ่ินซ่ึง
ดําเนินการเปนปท่ี 9 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.การจัดระบบกลไกการประกันคุณภาพ ซ่ึง
สงผลอยางชัดเจนใหผูเก่ียวของทุกสวนทุกระดับ 
ตระหนักในความสําคัญในการทํางานการประกัน
คุณภาพเพ่ือการปรับปรุงงานและทําใหคะแนนผล
การประเมินทุกระดับเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน 

2.ผูบริหารทุกระดับมีการบริหารงานโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลในประเด็นความรับผิดชอบ ความ
โปรงใสและประสิทธิภาพการทํางานโดยเฉพาะการ
ใชงบประมาณ 

3.มีระบบกลไกและแผนในการพัฒนาบุคลากร
อยางชัดเจน โดยเฉพาะสายวิชาการ และมีการทํา
แผนสูการปฏิบัติอยางจริงจังและเกิดผล 

4. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหหลักสูตรได
พัฒนางานในทุกองคประกอบของหลักสูตร 

1.การ พัฒนาบุคลากรสายวิ ช าการ  อาจจะ
พิจารณาปรับเพ่ิมเง่ือนไขบางอยางท่ีไมเอ้ือตอการ
พัฒนาอยางชัดเจน โดยเฉพาะการจัดทําภาระงานท่ี
เหมาะสม   และตรงกับสภาพจริงในการทํางาน โดย
การมีสวนรวมของบุคลากร สําหรับการพัฒนาสาย
สนับสนุน ควรดําเนินการในลักษณะเชิงรุกและเจาะจง
เฉพาะรายบุคคลเพ่ือการพัฒนาทักษะการทํางาน การ
ประสานงาน/การสานสัมพันธระหวางกันและกัน การ
สรางกําลังใจ  และการสรางพลังใจ ทุมเท การใสใจใน
งานใหเกิดผลสูงสุด 

2.การสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรควร
ดําเนินการท้ังการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร 
โดยนําขอมูลพ้ืนฐานการดําเนินการของหลักสูตรใน  
แตละองคประกอบของทุกหลักสูตรมาใชในการทํางาน 
โดยการมีสวนรวมของหลักสูตร และผูบริหาร 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การสื่อสารและการประชาสัมพันธขอมูลท้ัง

ภายในและภายนอกองคกร 
 

1.ในสวนการกํากับติดตามสงเสริมการจัดการ
ความรู นอกจากดําเนินการในสวนการจัดทําแผนการ
จัดการความรู และพิจารณาความครบถวนของ
ประเด็นตามตัวบงชี้แลวควรกํากับติดตามความ
เหมาะสมครบถวนและถูกตองในการดําเนินการจัดการ
ความรูท้ังในสวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของแตละคณะ
และการถอดบทเรียน เผยแพรความรู (EXPLICIT 
KNOWLEAGE) ดวย 

2.ควรเพ่ิมขอมูลสําคัญท่ีเกิดจากการวิเคราะห
ตนทุนความคุมคาตอหนวยเพ่ือประกอบการพิจารณา
ในการบริหารจัดการทํางาน 

3.ผูปฏิบัติงานยังขาดความเขาใจอยางชัดเจนใน
การทํางาน เก็บรวบรวมและรายงานผลตามตัวบงชี้/
จุดประสงคของงาน  ทําใหไดขอมูลท่ีไมถูกตอง 
ครบถวน มหาวิทยาลัยจึงควรสรางความรูความเขาใจ
ในการทํางาน  และควรใหชวยเหลือผูปฏิบัติงานท่ีมี
ปญหาในหลายชองทาง 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ(ตอ) 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- การสื่อสารและการประชาสัมพันธขอมูลท้ัง
ภายในและภายนอกองคกร 
 

4. ควรปรับระบบการสื่อสารภายในองคกรให
ชัดเจนข้ึนเพ่ือใหการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกําหนด
รวมกันเกิดผลโดยเนนการสื่อสารท้ังการสรางมุมมอง
ใหมในการทํางาน แนวทางปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ 
และการประสานความเขาใจในการทํางานนอกจากนี้
ควรจัดระบบการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานเดนๆ 
ของมหาวิทยาลั ย ให เปน ท่ี รั บ รู ท่ั ว กัน ในสั งคม 
โดยเฉพาะความโดดเดนในการนอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ 

ปการศึกษา 2557-2558 
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ระดับหลักสูตร 

เปรียบเทียบระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 -2559  

 

*หมายเหตุ การแปลผลระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ย 0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย  คะแนนเฉลี่ย 2.01-3.00  
ระดับคุณภาพปานกลาง และคะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

 

กราฟเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรท่ีมีอัตราลดลง/เทาเดิม/เพ่ิมข้ึน/ใหม ของผลคะแนนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       จํานวน 59 หลักสูตร       จํานวน  63 หลักสูตร       จํานวน  65 หลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 

ปการศึกษา 2557 - 2558 ปการศึกษา 2558 - 2559 
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กราฟเปรียบเทียบจํานวนมาตรฐานของหลักสูตร 

 

 

ระดับคณะ/วิทยาลัย 
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระหวางปการศึกษา 2557-2559 

คณะ/วิทยาลัย 

คะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
จําแนกตามปการศึกษา 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.14 4.45 4.66 

2.คณะครุศาสตร 4.11 4.39 4.60 

3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.93 4.19 4.59 

4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.12 4.39 4.55 

5.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3.89 4.39 4.40 

6.คณะวิทยาการจัดการ 4.00 3.96 4.25 

7.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.55 4.18 4.22 

8.คณะสาธารณสุขศาสตร กอตั้งคณะป 2559 3.40 

คะแนนเฉล่ียรวม 3.96 4.28 4.33 

 
 
 
 
 

จํานวน 59 หลักสูตร     จํานวน  63 หลักสูตร      จํานวน  65 หลักสูตร 
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กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระหวางปการศึกษา 
2557-2559 
 

 

 

 

 

 

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย จําแนกเปน
รายคณะ ตั้งแตปการศึกษา 2557-2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 

ปีการศกึษา 

คะแนนเฉลี่ย 
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เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 และ 2558 
แยกตามองคประกอบ 
 

องคประกอบ 

คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

คะแนน
เฉล่ีย 

แปลผล คะแนน
เฉล่ีย 

แปล 
ผล 

คะแนน
เฉล่ีย 

แปล 
ผล 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.59 ด ี 3.74 ด ี 3.72 ด ี

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.68 ดีมาก 4.51 ดีมาก 4.94 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 3.99 ดีมาก 4.43 ดีมาก 4.78 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.15 ดี 4.27 ดี 4.44 ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา 2559 
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กราฟเปรียบเทียบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ชวงปการศึกษา 2557 – 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 และ 2558 
แยกตามตัวบงช้ี 

 
 
ตัวบงช้ี 

คะแนนผลการประเมิน 
จากคณะกรรมการ 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2558 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.14 2.91 3.22 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.14 3.56 3.45 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2.39 2.21 1.91 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 3.58 3.74 3.72 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

5.00 5.00 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 4.38 3.97 5.00 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 4.64 4.55 4.81 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 4.67 4.51 4.94 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 5.00 5.00 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน 

5.00 5.00 5.00 

ปการศึกษา      2557          2558          2559 
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ตัวบงช้ี 

คะแนนผลการประเมิน 
จากคณะกรรมการ 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2558 

5.2 ผลงานการบริหารของคณะ 3.95 4.28 4.33 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 3.00 4.00 5.00 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 3.98 4.43 4.78 

ผลการประเมินรวมท้ัง 5 องคประกอบ 4.15 4.27 4.44 

 
กราฟเปรียบเทียบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ชวงปการศึกษา 2557 – 2558  แยกตามองคประกอบ 
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ภาคผนวก ข 

 

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 
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สัมภาษณ์ อธิการบดี รองอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ผู้แทนผู้ใช้บณัฑิ/ผู้แทนชุมชน ผู้แทนศษิย์เก่า 
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ตรวจเอกสารหลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงพื้นท่ีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ค 

 

บันทึกภาคสนาม 
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ขอคนพบ  

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอนท้ังหมด 65 
-ระดับปรญิญาตร ี 52 
- ระดับ ป.บัณฑิต 1 
- ระดับปรญิญาโท 6 
- ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 
- ระดับปรญิญาเอก 6 
- จํานวนหลักสูตรท่ีผานการกํากับมาตรฐาน 65 
-ระดับปรญิญาตร ี 52 
- ระดับ ป.บัณฑิต 1 
- ระดับปรญิญาโท 6 
- ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 
- ระดับปรญิญาเอก 6 
- จํานวนหลักสูตรท่ีไมผานการกํากับมาตรฐาน 0 
-ระดับปรญิญาตร ี 0 
- ระดับ ป.บัณฑิต 0 
- ระดับปรญิญาโท 0 
- ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 
- ระดับปรญิญาเอก 0 
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 3.51 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน  
: 3.22 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 :  3.22 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  3.22  คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 :   3.22  คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

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

ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ขอคนพบ  
 มีอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน 442.50 คน  มี
อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 122 คน   
 
วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

122 
X 100 = รอยละ 27.57 

442.50 
  
เปรียบเทียบรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน 

27.57 
X 5 = 3.45 คะแนน 

40 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 442.50 

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 122 

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก 3.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 30 

ผลการดําเนินงาน  
: รอยละ 27.57 

ผลการดําเนินงาน  
: รอยละ 27.57 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  3.45 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 3.45 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
    ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุ
ใน SAR) 
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
ขอคนพบ  

อาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน 442.50 คน  มีอาจารย
ประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 101.5 คน   

วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

101.5 
X 100 = รอยละ 22.94 

442.5 
  
เปรียบเทียบรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน 

22.94 
X 5 = 1.91 คะแนน 

60 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการขอมลู จํานวน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและศึกษาตอ) 442.5 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 342 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผศ. 87.5 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรศ. 14 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง ศ. - 

รวมผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการท้ังหมด 101.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 42.15 

ผลการดําเนินงาน  
:  รอยละ  22.94 

ผลการดําเนินงาน 
 : รอยละ 22.94 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  1.91 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 1.91 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

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

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต การเขาสูอาชีพแก
นักศึกษาในสถาบัน 
 
 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล
งานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 
 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก
นักศึกษา 

 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการจัดบริการในขอ 1-3 ทุก
ขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการให
ขอมูลเพ่ือสงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 
 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 
 
ขอเสนอแนะ 

1. การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานควรมีการวางแผนจัดกิจกรรมใหกับ
นักศึกษาอยางตอเน่ือง ตั้งแตปท่ี 1 จนถึงปสุดทายท่ีเปนการเตรียมความพรอมท่ี
นอกเหนือจากในช้ันเรียน เชน ความพรอมทางทักษะและอารมณ  

 
2.การจัดกิจกรรมเพ่ือศิษยเกา ควรมีการวางระบบใหกิจกรรมน้ันเกิดประโยชนตอ

ศิษยเกาอยางแทจริง 
 

คาเปาหมาย 
:   6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน   
 : 6 ขอ 
ขอ 1 - 6 

ผลการดําเนินงาน   
:  6 ขอ 

ขอท่ี 1 - 6 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

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

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 

ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอดังน้ี 
  1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจดักิจกรรม 
 
  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมตอไปน้ีให
ครบถวน  

(1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดย
สถาบัน  

(2) กิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ 
(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม  
(4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
(5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

 
  3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
 
  4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค
ของกิจกรรมและนําผลการประเมนิมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
 
 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
 
  6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 
 
ขอเสนอแนะ 

รายงานโครงการท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาควรแสดงถึงการทํางานตั้งแตเริ่มตน
จนถึงสิ้นสุดโครงการท่ีเปนไปตาม PDCA  

 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:   6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน   
 : 6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน   
: 6 ขอ 
ขอ 1 - 6 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา

ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
 
ขอคนพบ ดําเนินการได  6  ขอ ดังน้ี 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนใน
การบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปน้ี                                                                                                                                                    
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองาน
สรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ หรอืศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต
งานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย     
 - กิจรรมวิชาการท่ีสงเสรมิงานวิจยัหรืองานสรางสรรค เชน การจดัประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคนัตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ(visiting professor)  
 
 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรอืงาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในกรประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
 
 6. ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 
ขอเสนอแนะ 

- เสนอใหตรวจสอบผลงานท่ีไดรับอนุมัติ วาผลงานไหนสามารถเขาเกณฑการขอ
จดอนุมัติสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
 : 6 ขอ (ขอ 1-6) 

ผลการดําเนินงาน   
: 6  ขอ 
ขอท่ี 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  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารย
ประจําท้ังหมด (นับรวมมหาวิทยาลัย ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวน  อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ท้ังหมดรวม 
31,778,507.70  บาท มี อาจารยท่ีนับปฏิบัติงานจริง (ไมรวมศึกษาตอ) จํานวน 
427.5 คน จํานวนนักวิจัยประจํา จํานวน 1 คน รวมท้ังหมด 428.5 คน โดย
สรุปผลคะแนนไดดังน้ี  
 

ท่ี คณะ/หนวยงานวิจัย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7,585,416.00 89   85,229.39  5.00 

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3,907,367.00 48.5   80,564.27 5.00 
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4,245,608.70 22  192,982.21  5.00 

4 คณะมนุษยศาสตรฯ 5,639,961.00 86   65,580.94  5.00 

5 คณะครุศาสตร 2,648,058.00 65.5   40,428.37  5.00 
6 คณะวิทยาการจัดการ 5,064,667.00 58   87,321.85 5.00 

7 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 883,333.00 27.5 32,121.20 

5.00 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

250,000.00 3 83,333.33 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ 633,333.00 24.5 25,850.33 

8 คณะสาธารณสุขศาสตร 1,720,764.00 31 55,508.52 5.00 
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 83,333.00 1   83,333.00  5.00 

คะแนนภาพรวมมหาวิทยาลัย (คาเฉล่ีย) 5.00 

 

สูตรการคํานวณ 
 ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุน

งานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 
 =  คะแนนท่ีได 

 จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดของ
สถาบัน 
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 =  5 คะแนน 
 9 

   

 

 

 

คาเปาหมาย 
:  4.51 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
:  5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
:  5.00 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ  
:  5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ
  ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ
  ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 
 

 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 : 40 
 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการของนักวิจัย จํานวน 383 เรื่อง โดยเปนผลงาน
คานํ้าหนัก 0.20 จํานวน  จํานวน 190 เรื่อง คานํ้าหนัก 0.40  จํานวน 47 เรื่อง 
คานํ้าหนักคานํ้าหนัก 0.60 จํานวน 69 เรื่อง 0.80 จํานวน 49 เรื่อง และ คา
นํ้าหนัก 1.00 จํานวน 28 เรื่อง ผลรวมคาถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของ
นักวิจัยเทากับ 165.4  

 

  ตัวตั้ง 

ตัวหาร 
(นับปฏิบัติงานจริง 

รวมผูลาศึกษา
ตอ) 

ผลลัพ
ธ 

(รอย
ละ) 

 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 48 97 49.48 5.00 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11.6 22 52.73 5.00 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16.8 48.5 34.64 5.00 

4 คณะครุศาสตร 19.6 68.50 28.61 5.00 
5 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 21.4 89 24.04 5.00 
6 คณะวิทยาการจัดการ 22.60 59 38.31 5.00 

7 คณะสาธารณสุขศาสตร 6.2 31 20.00 3.33 

8 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    5.00 
- กลุมสาขาวิขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

8.0 3 266.7 
5.00 

- กลุมสาขาวิขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

11 24.5 44.89 
5.00 

9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0.20 1 20 5.00 

 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 4.81 
(43.33) 

สูตรการคํานวณ  

 ผลรวมของผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

 =  คะแนนท่ีได 
 จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดของ

สถาบัน 
 

 43.33 
 =  4.81 คะแนน 

 9 
 
จุดเดน 

 มีการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดมีทักษะในการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ 
แนวทางเสริมจุดเดน  

สามารถยกระดับของช้ินงานโดยการใหนักศึกษาไดมีทักษะในการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับชาติ 
 

คาเปาหมาย 
: 4.65 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
: 4.55 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 : 4.55 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  4.55 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.55 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 
 

 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 : 41 
 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา

ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
  1. กําหนดุมชนหรือองคกรเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
โดยมีความรวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา  
 
  2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมสีวนรวมจากชุมชนหรือองคการ
เปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1  
  
  3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมี
หลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
  
  4.ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
 
  5.สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนเปาหมาย 
 
  6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก
สังคมของสถาบันตามขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 
ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน ท้ังน้ี ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 5 ขอ  

ผลการดําเนินงาน 
: 6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน   
: 6 ขอ 
ขอท่ี 1 - 6 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 
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องคประกอบที่ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 6 ขอ  

ผลการดําเนินงาน 
 :  6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน   
: 6 ขอ 
ขอท่ี 1- 6 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุ
ใน SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 
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องคประกอบที่ 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 หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผล
ตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 
 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบาย
การดําเนินงานอยางชัดเจน 
 
 5. การกํากับติดตามสงเสรมิสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการ
ดําเนินการจัดการความรูตามระบบ  
 
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 
 7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
 
ขอเสนอแนะ 

1.ในสวนการกํากับติดตามสงเสริมการจัดการความรู นอกจากดําเนินการในสวน
การจัดทําแผนการจัดการความรู และพิจารณาความครบถวนของประเด็นตามตัวบงช้ี
แลวควรกํากับติดตามความเหมาะสมครบถวนและถูกตอง การจัดการความรูในสวน
การแลกเปลีย่นเรยีนรูของแตละคณะและการถอดบทเรียน เผยแพรความรู (EXPLICIT 
KNOWLEAGE) ดวย 
 

คาเปาหมาย 
: 7 ขอ  

ผลการดําเนินงาน 
 : 7 ขอ (ขอ 1-7) 

ผลการดําเนินงาน   
:  7 ขอ 
ขอท่ี 1-7 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  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 

2.ควรเพ่ิมขอมูลสําคัญท่ีเกิดจากการวิเคราะหตนทุนความคุมคาตอหนวยเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาบริการการทํางานอ่ืนๆ โดยเฉพาะการจัดการ 

3.ผูปฏิบัติงานยังขาดความเขาใจอยางชัดเจนในการทํางานเก็บผลและรายงานผล
ตามตัวบงช้ี/จุดประสงคของงานทําใหไดขอมูลท่ีไมถูกตอง ครบถวน มหาวิทยาลัยจึง
ควรสรางความรูความเขาใจ และชวยเหลือผูปฏิบัติใหหลายชองทาง/วิชาการ 

4.ควรปรับระบบการสือ่สารภายในองคกรใหชัดเจนข้ึนเพ่ือใหการปฏิบัติงานตาม
แผนงานท่ีกําหนดรวมกันเกิดผลโดยเนนการสื่อสารท้ังการสรางมุมมองใหมในการ
ทํางาน แนวทางปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ และการประสานความเขาใจในการทํางาน
นอกจากน้ีควรจัดระบบการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานเดนๆ ของมหาวิทยาลัยให
เปนท่ีรับรูท่ัวกันในสังคม โดยเฉพาะความโดดเดนในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พําพอเพียง ซึ่งเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
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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 ี

 

สูตรคํานวณ  
 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะ

ของทุกคณะ  =  คะแนนท่ีได 
 จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 

 

 34.67 
 =  4.33 คะแนน 

 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 4.45 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 : 4.28 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 : 4.28 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  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 6 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 
 
ขอเสนอแนะ 

การจัดการทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของหลักสูตรและคณะควร
ดําเนินการท้ังการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตางๆ ท่ีมีความจําเปน โดยใช
ขอมูลผลการประเมินท่ีชัดเจนในละองคประกอบของหลักสูตร 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 6 ขอ 

ผลการประเมิน 
 :  6 ขอ  
ขอ 1 – 6 

ผลการดําเนินงาน   
: 5 ขอ  
ขอ 1 – 6 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 
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ภาคผนวก ง 

 

บันทึกการสัมภาษณ 
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บันทึกการสัมภาษณคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย 
(อธิการบด ีและรองอธกิารบดี) 

วันท่ี 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. 
ณ หองเจาฟา ช้ัน 3 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
คําถาม  

ใน  1 ปท่ีผาน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสะทอนเอกลักษณ ท่ีวาเปนสถาบันท่ีนอมนําแนว
ทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางไร  

1. ในรายวิชาตามรอยพระยุคลบาท ซ่ึงเปนรายวิชาของ GE โดยมีกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาล 6 
วิชา  วิชาอัตลักษณวไลยอลงกรณ  เปลี่ยนเปนชื่อวิชาตามรอยพระยุคลบาท ซ่ึงเปนรายวิชา Active 
Learning โดยเนนกิจกรรมในการปฏิบัติ การถายทอดประวัติอัจฉริยภาพ  ใชหองนิทัศนราชภัฏเปน
แหลงการเรียนรู โดยท่ีอาจารยผานการอบรม และปฏิบัติตามคูมือกิจกรรมทุกอยาง  กิจกรรมเสริม
คือพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ เรียนรูการทํานา เพาะขาว  ศาสตรพระราชา พิพิธภัณฑเกษตร   
โดยท่ีแปลงไรนาสวนผสมในมหาวิทยาลัยไดทํานาโยน และมีการทําดอกไมจันทน  มหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรมรวมพลังแสดงความอาลัยพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพลัดกันเปนเจาภาพตลอด 50 วัน และวันท่ี 13 กันยายน 2560 
รวมกิจกรรมจุดเทียนกอนถวายพระเพลิงและ วันท่ี 13 ตุลาคม ทําบุญเลี้ยงพระ  

2. ดานงบประมาณ  โดยการพิจารณาโครงการท่ีจําเปนหรือไมจําเปนในการจัดโครงการ เชน จะ
ประมาณลดคาใชจาย อาหารท่ีเกิน คาเดินทาง ทุกโครงการตองตอบใหไดวาดําเนินการแลวได
อะไรบาง ตอบโจทยอะไรบาง และตอนนี้กําลังดําเนินโครงการสามตนน้ํา 1.คลองรังสิตประยูรศักดิ์ 2.
ริมฝงแมน้ําเจาพระยา 3.คลองระพีพัฒน 

 
คําถาม 

ส่ิงท่ีเกิดในหลักธรรมาภิบาล 10 ขอ ขอไหนนอยท่ีสุดในสามลําดับ คืออะไร 
-  หลักการตอบสนอง เชน การสอนอยากสอนนอยแตอยากไดผลงานดีเดน ทุกงานท่ีอาจารยทําจะถามวามี
ภาระงานม้ัย ภาระงานเทาไหร ซ่ึงมหาวิทยาลัยไมสามารถจัดผลประโยชนไดครบทุกคน มหาวิทยาลัยก็ทําตาม
กฎระเบียบอยูแลว 
- หลักการมีสวนรวม การทํางานกับคนตางวัยตางความคิดเปนการทํากิจกรรมท่ีตองใชความรวมมือเราจะเห็น
ไดวามีแตอาจารยเกาๆ ซ่ึงเราอยากใหอาจารยทุกคนเขามามีสวนรวม โดยมีคําสั่ง เชนวันเจาฟา ทุกคนตองเขา
มารวมกิจกรรมก็ยังอางวาไมมีคําสั่ง จะเห็นวามีแตคนเดิมๆ หลายคนเขาใจวาเรื่องหลักธรรมาภิบาลเปนเรื่อง
ของผูบริหาร ซ่ึงตองคํานึงถึงกันทุกคนอยูแลวในเรื่องของความรับผิดชอบรวมกัน อาจารยชอบอางวาผูบริหาร
ไมมีธรรมาภิบาลโดยไมคํานึงตัวเอง เชนการสอน มาสอนตามเวลาหรือไม ปดครอสตามเวลาหรือไม  
- หลักประสิทธิภาพ คือแบบเดิมก็ดีอยูแลวแตก็ยังไมดีเทาท่ีตองการ เราแบงอาจารยเปน 3 ระดับ เนื่องจาก
รายรับไมไดเขามาเหมือนในอดีต เราเลยตองคุยตรงนี้ใหมากเพ่ือปรับทัศนคติ 
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คําถาม 
มหาวิทยาลัยทําอยางไรกับปญหาและการทํางานในดานตางๆ เหลานี้ 
1. ตอนนี้เราเริ่มจากโรงเรียนสาธิตกอน ผอ.ใหความสําคัญกับการเรียนการสอนเปนอยางมาก และ

ขอเพ่ิมเติมวาเรากําลังจะปฎิรูประบบการประเมินเหลานี้ เราจะเอาหนวยงานกลางเขามา
ประเมิน เรื่องการใชเงินบางสวนในโครงการ เชนซ้ือวัสดุ คาขาว เรื่องหลักสูตรเคยใหหลักสูตรไป
วิเคราะหศักยภาพของตัวเอง เรื่องการกระจายอํานาจในเรื่อกฏระเบียบขอบังคับ บุคลากรมี
คุณวุฒิ วัยวุฒิตางกันแตการเขาใจเรื่องกฎระเบียบไมคอยเขาใจทําใหการกระจายอํานาจยังไม
เปนไปตามท่ีวางไว เรื่องการใหในองคกรอยากจะรับในสวนท่ีตัวเองตองการแตท่ีมหาวิทยาลัยให
ไมคอยอยากรับ 

2. ใชการสื่อสารสองทางผาน Edpex แจงใหหลักสูตรคิดbusiness model ตามแนวทางของตนเอง 
3. สิ่งท่ีตองทําคือMy set คือตองใหความสําคัญตอหลักสูตรเพราะเคาตองเปนคนขับเคลื่อน อยาก

ใหเขาเขามามีสวนรวม อาจารยสวนมากสอนอยูในหองเรียน หองปฏิบัติการยังมีอาจารยสวน
นอยท่ีออกไปยังชุมชน ประมาณ 25% ทุกคนเริ่มเขาใจมากข้ึนถึงการจัดการเรียนการสอนสู
ชุมชนไปดวย เรื่องการพัฒนานักศึกษา เชนเรื่องจิตอาสาอยากใหเคาหันมามองภายใน
มหาวิทยาลัยกอน เชนการจัดการขยะ การเปนสิ่งแวดลอม เปนการรวมมือกับอาคารสถานท่ีกับ
ฝายการจัดการเรียนการสอน (GE) 
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บันทึกการสัมภาษณคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย 
(ผูใชบัณฑิต /ผูแทนชุมชน /ผูแทนศิษยเกา) 

วันท่ี 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. 
ณ หองเจาฟา ช้ัน 3 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
คําถาม 

บัณฑิตท่ีสงไปทํางานเปนอยางไรบาง ทํางานไดตามจุดประสงคและเปาหมายของหนวยงาน
หรือไมอยางไร 
- บัณฑิตสรางความประทับใจใหครูพ่ีเลี้ยง ใหนักเรียน ใหความรวมมือเปนอยางดี การแตงกายก็เรียบรอย 
และนักศึกษามาฝกสอนท่ีโรงเรียน เปนสิ่งท่ีดี นักศึกษาไดรับประสบการณและมนุษยสัมพันธท่ีดี สวนเด็กรุน
หลังๆก็เปนไปอยางท่ีตองการ 
 
คําถาม 

อะไรเดนท่ีสุดของบัณฑิต นักศึกษาฝกประสบการณใน3ทักษะ  
- ทักษะการสอนของนักศึกษา ไดมีการผลิตสื่อการสอนท่ีดี   
- นักศึกษาฝกงานมีความรับผิดชอบ ทํางานไดตามท่ีไดรับมอบหมายไดดี มีความพรอมและการ

ปฏิสัมพันธดีแตยังขาดทักษะดานภาษา 
 
คําถาม 

ส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาและใหเม่ือเราตองไปทํางานเพียงพอหรือไม และอะไรคือคุณลักษณะสําคัญ ท่ี
สามารถนําไปใชได 

- มีความเพียงพอโดยเฉพาะการมีมนุษยสัมพันธ  การมีจิตอาสา  ใฝเรียนรู มีมารยาท การไหวทักทาย 
- ความรูเบื้องตนพ้ืนฐาน ความอดทน มนุษยสัมพันธ การทํางานตองติดตอกับหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ 

ใฝรูตามงานเพ่ือความรวดเร็ว 
- ความกลาแสดงออก กลาคิดกลาทํา 
- มีการเรียนรูพัฒนาทักษะดานวิทยาศาสตรอยูตลอดเวลา  

 
คําถาม 

ศิษยเกาท่ีจบไปแลว ไดเขามาอบรมทักษะใหมๆ ในมหาวิทยาลัยหรือไม 
- ไดเขารับการอบรมในดานการพัฒนาตนเอง ท่ีศูนยครูเปนผูจัด  
- เขามาแนะแนวการฝกประสบการณ ฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม ตองทําอยางไร มาบอกชองทาง

ใหนักศึกษา 
- ไดเขามารวมมือกับทางมหาวิทยาลัยในการทําการอบรมพนักงานขับรถใหกับบริษัท 
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คําถาม 
ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมเพ่ือผลิตนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
1. การเรียนจากการปฏิบัติในแหลงเรียนรูจริง  และเรียนรูจากงานวิจัย 
2. การเพ่ิมความกลาในการคิด แสดงออก และการทําสิ่งใหม แปลกและทาทาย การคิดบวก และมนุษย

สัมพันธกับคนทุกกลุม 
3. ทักษะภาษาอังกฤษ 
4. การสรางเอกภาพ / จุดเดน ใหแกนักศึกษาแตละคน 
5. เพ่ิมความตระหนักเก่ียวกับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของอาชีพตางๆ ท่ี

เกิดจากความกาวหนาของ IT   
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บันทึกการสัมภาษณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
วันท่ี 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ หองเจาฟา ช้ัน 3 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

คําถาม 
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยท่ีตั้งไวคืออะไร นอมนําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความพยายามท่ีจะทํา

เปนตัวอยาง 
 

- สภาอนุมัติงบประมาณใหมีการดําเนินการในท่ีดินท่ีซ้ือมาดานขางมาทําไรนาสวนผสม และดําเนินการ
นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง ดํานา เก่ียวขาว  ผูบริหารใหความสําคัญในการพ่ึงพาตนเอง เชน ดํานา ไร
นาสวนผสม โดยนักศึกษา และบุคลากรนําผลผลิตท่ีไดมาจําหนายและแจกจายแกบุคลากรและแขก
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะขาวมีผลิตภัณฑเดนชัด  

 
คําถาม 

หลักธรรมาภิบาล 10 ขอ ขอเดนของหลักธรรมาภิบาลในมุมมองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

1. หลักประสิทธิภาพ คือ แตเดิมในอดีตการใชงบประมาณประสบผลสําเร็จในดานการใชงบประมาณใหคุมคา 
2. ความรับผิดชอบ คือ ทานอธิการบดีมีการตอบคําถามเอง มีการทําการบาน ซักซอมขอมูล มีความ
รับผิดชอบดีมาก  
3. หลักความโปรงใส  คือ ITA และ ปปช.  รวมมือกับทางมหาวิทยาลัย โดยใหคําสัตยปฏิญาณในหลัก               
ธรรมาภิบาล โดยเชิญกรรมการสภามาสังเกตการณ 
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บันทึกการสัมภาษณคณบดี ผูอํานวยการ/สํานัก/สถาบัน/กอง 
วันท่ี 9 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. 

ณ หองเจาฟา ช้ัน 3 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

คําถาม 
จุดดี จุดเดน การบริหารความสําเร็จ ปญหา การแกปญหาท่ียังไมสําเร็จ 
 
1. จุดเดนในการทํางานคือ ดานการพัฒนาอาจารย แตสิ่งท่ีจะเอ้ือใหมากข้ึน คือการปรับกฎเกณฑ 

เง่ือนไข ระเบียบกองทุนเพ่ือพัฒนาอาจารย สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย การใหคาตอบแทน อยาก
ใหมีการกระจายอํานาจ  

2. จุดเดนท่ีแตกตางจากท่ีอ่ืนคือการท่ีมีการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับชุมชน และทํางานอยางตอเนื่อง 
3. การทํางานประกันคุณภาพเปนจุดเดนมากโดยเฉพาะดานงานวิจัยมีการปรับภาระงาน ใหมีมากยิ่งข้ึน 

โดยระบบการบริหารงานดี โดยเนนวิจัย รองจากประกัน อยากใหเพ่ิมการดูแลนักศึกษา กิจกรรม 
สาธารณูปโภค ภาพรวมความปลอดภัย เรียนรูตลอด 24 ชั่วโมง  

 
ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
1. การสื่อสารภายในองคกร จุดดอย ยังขาดการเผยแพรประชาสัมพันธ มีการสนับสนุนมหาวิทยาลัย มี

การประเมินอาจารย มีแผนพัฒนาอาจารยใหศึกษาตอ 
2. อยากใหเพ่ิมการดูแลนักศึกษา กิจกรรม สาธารณูปโภค ภาพรวมความปลอดภัย เรียนรูตลอด 24 

ชั่วโมง  
3. สิ่งท่ีเปนภาพลักษณภายนอก  สิ่งกอสราง ตึก อาคารเรียน ระบบสวัสดิการ ขอมูลใหนักศึกษา ตรี โท 

เอก และการมีหนวยงานหรือแนวทางพัฒนาท่ีเฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคล 
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ภาคผนวก จ 

 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 

 
 

 
 



r11i~1ll111Vlm~~~1'!Ui'!J11a~aa~mru 1'Wvm~tJ'l1J'l11!tlf.iun 
vi ---!) J d ~ I l!J<ft>o 

b~el~ bL9J~~.:lfltlJ~fl"i"S1Jt11"SU1~Li1'1..1RtlJfl1Vi flT~fli m~nm CJ L '1..1 1~~'U1Jl111V1CJ1~ C.J , 

~1C.J 1Jl111Vlm~EJ-s1"llnn'J1a~aa~mci1'U'V'l-s~u11J-s1"lltlt.i'un 1v1n1\1u~m'ltl'l~Li1'1..1Rru.nTI'Hl11flim~, 
~ ~ , 

.fl1C.JLU 'i~liluuvn1Vlfl1~fl tl"i~,]1iJmcsflim~1 l!><t<tQ;' ':i~w;h~1uvi Q;'-mo ~J~a1R1J l!><tbo Lfia1~fl11th~Li1'1..1 • 
f"JtlJ.fl1Vimcsflim~nmt~ lu 'lltl-31Jl111Vl m~~':i1"lln!J11a ~aa~mcl1 'I..IVi'it:tJ':i1J111ltlciiui L tl'l..l ttl fl'JC.Jfl111JL~C.JtJ~mJ 

bba::: Ln~tJ ':it~'Vlfi .fl1'V'l~~~ ~ ~-3 LL9J ~~~ fl rut f1 "S"S1Jfl11'1.h~ Li1'!JRtlJ.fl 1Vifl1"Sfli fl~1.fl 1CJ 1 U 'l :.1~'U1Jl111'Vl~ 1~ ~ 
~ ' , 

.I •:;'1.,. ..,.f 
u"i~~1ufl11Pif1~1 l!><t<tQ;' ~-.1'1..1 

Ill d 
VI'U1'Vl 

~ .., q.., ~ 

m. ':i8~PI1~!Jl':i1~1"StJ ~':i,tJ.:Iel':i b~"i"i!JIU 

l!>. ~"ll'1t1P11~1'111'il11Ei ~1.PI~li"i 1=61Ut~Jfl!1Vi.:!Pl 

(;fl. ~'li1EJI"'1G11'111~1'lEi ~"i.~111a L~B.:J!'I~ 
~ ' 

~. ~'li1EJfll1G11'111~1'iEi ~-:i.tlru!lh.fl~ t~nann~ 
~ 

tl I If U ~ 

<t. ~"ll1tlf'11G11'1':i1~1'iC.J ~'i.'Ufllla 5'1..11'1..1\J{11 

' 
tl1:::i51Ufl'i"S1Jfn'i 

fl)"j:IJfl1"j 

fl'i'i1Jfl1'i 

fl'i'i1Jfl1"j 

n'i11Jfl1"Jbbfl~Lfl'!l1'Ufl1"J , 

m. tl'it:Li1UfltlJ.fl1'V'lf11'ifli m~t1.fl1fl 1 'U'it:!iltJ1Jl111Vl CJ1~ ~ \>111Jf'iih.J ~1'itl'it: n'I..IRtlJ.fl1Vi f11'ifli fl'\~1.fl1 CJ 1 '1..1 , ~ . 
G1muflin~n cs:::!ilua~1Jf!in~1 Vi. Pl.l!><t<tirl LLa::: 1l1"llmG1'UBLL'U:::9ia1lVI11'Vlm~m Yiam'i~nl'I..I1Rrum"Wm'i flin~1 , , 

l!>. ~~~111 tJ~1'Ut:Jfl fl1'iU'i::: Li1'1..1RtlJ.fl1Vifl1'iflin~1.fl1~L '1..1 LLfl~'i1 ~~1'Ut:Jfl fl1'itl'lt: bi1URtlJ.fl1'V'l . ' 

('iB-1!'11~m1~11Ei ~'i.~lltm R"ll~'Vl~) 
afimcstJ~ 

1Jl111'Vlm~EJ'i1"ll.fl£111aEJaa~mcl L'U'Vl'i~u'im1-etll.i1J.fi 


	ลายเซ็นต์ผู้ประเมิน
	สมบูรณ์รายงานผลตรวจระดับมหาวิทยาลัยประจำปี2559.
	12
	14
	15

	29-31
	คำสั่งแต่งตั้งคคกตรวจประเมิน2559

