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ค าน า 
 
 การประเมินคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือการตรวจสอบผลการท างานที่ผ่านมาในแง่มุม
ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจึงเปรียบ
เหมือนกระจกที่ช่วยส่องให้เป็นภาพสะท้อนของงาน  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ ด าเนินการอย่างรอบคอบ พิจารณาข้อมูล
อย่างรอบด้าน โดยผู้ประเมินที่มีความเป็นกลางและแม่นย าในเกณฑ์คุณภาพ จึงท าให้ได้ข้อมูล “ผลสะท้อน” ที่
ชัดเจนตรงกับข้อมูลจริง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขอขอบคุณทุกท่านที่อ านวย          
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลส าคัญที่ช่วยในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิด
ประสิทธิภาพเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2560 
วันที่ 20 กันยายน 2561 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  

1. ข้อมูลทั่วไป  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้น
ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยไดก าหนดยุทธศาสตรสูการสรางจุดเดนหรือความเชี่ยวชาญของ 
มหาวิทยาลัยออกเปน 5 ดาน ไดแก  ดานการเรียนการสอนที่เนนการยกระดับการผลิตครูและพัฒนา
ศักยภาพมนุษยโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขายความรวม
มือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ดานการวิจัย ซึ่งมุ
งพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่นและเปนตนแบบที่สามารถน าไป
ใชประโยชนในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของทองถิ่น 3) ดานการบริการวิชาการ โดยใชการ
ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธและถายทอด 
เผยแพร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสูประชาชน ในทองถิ่นอยางเปนรูป
ธรรม 4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตส านึกทาง
วัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรคและ 5) ดานอ่ืนๆ ที่มุงพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เปนเลิศการมีธรรมาภิบาลเพื่อเปนตนแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอน จ านวน 71 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 56 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 8 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตจ านวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 6 หลักสูตร มีนักศึกษา ภาคปกติ-ภาค
พิเศษ ทุกระดับการศึกษา ทั้งหมด จ านวน 11,656 คน โดยจ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
10,951 คน นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 255 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 290 คน 
และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 160 คน  มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 439.5 คน (นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
15 คน) บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 514 คน มีคณะจัดการเรียนการสอน จ านวน 7 คณะ 1 วิทยาลัย 
ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  
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2. ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2560  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีดังนี ้

 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน I P O คะแนนเฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 5 3.12 5.00 3.06 3.86 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 3 3.54 5.00 4.44 4.33 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3 - 5.00 4.37 4.46 ดีมาก 
รวม 13 3.26 4.86 3.96 4.28 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี  
 

3.ในภาพรวมจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาส าหรับมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
จุดเด่น 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารที่ชัดเจน และมีวิธีการบริหารที่โดดเด่น โดยใช้หลักการสร้าง

ระบบและกลไกท่ีเป็นแนวคิดหลักของการบริหารงานในแต่ละด้าน   
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยที่ชัดเจน ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2560 

มีผลงานที่จดอนุสิทธิบัตรจ านวน 13 ชิ้นงาน 
3. มหาวิทยาลัยมีผลงานด้านการพัฒนาที่แสดงถึงต้นแบบการผลิตครูที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การพัฒนา

โรงเรียนสาธิต ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 
4. มหาวิทยาลัยมีการสร้างมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา เช่น มาตรฐานข้อสอบ

ภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการเปิดสอนหลักสูตรสายครูที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตร 2 ภาษา 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนแผนความเสี่ยงด้านบุคลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะการลาออก
ของอาจารย์ในช่วงเวลาที่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานหลักสูตร 
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2. มหาวิทยาลัยควรทบทวนกลไกการก ากับดูแล ติดตาม และประเมินการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เพ่ือค้นหาจุดที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ประธานกรรมการ 
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วิธีการประเมิน   
1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน) 

1.1) การด าเนินการก่อนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2560 โดยก าหนดวันประเมิน ระหว่างวันที่  19-20 กันยายน 2561 และได้มีการประชุม
คณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน
และเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ก าหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบ
ระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคน 

1.2) การด าเนินการระหว่างตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 
 (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร เพ่ือแนะน าคณะกรรมการประเมิน  แจ้งวัตถุประสงค์
การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ ผู้แทนอาจารย์ นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ
  
 (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของตัวบ่งชี้ 
 (4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน และการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 (5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผล
การประเมิน 

1.3) การด าเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 
  (1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้
คณะได้ชี้แจง ท าความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
   (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน และ
ประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง 
หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เสนอไปมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อด าเนินการต่อไป 

2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
2.1) ข้อมูลส่วนที่ เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน

เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 

2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการประกัน
คุณภาพ (2) การน าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ (3)การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อที่
ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

ทั้งนี้เกณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1.1  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ  

ชื่อหน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่ตั้ง   
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาต่อ

การศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการ 
จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบัน คือ เลขที่ 153 
ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครู และนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรก คืออาจารย์
นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า พ เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียว เป็นสีประจ าโรงเรียน 
เนื่องจากเป็นสีประจ าวันประสูติของพระองค์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2513 เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้ “ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จ
พระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  ในวันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศใน พระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 
ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 
2547 

1.2  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

ปรัชญา 
วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  น าท้องถิ่นพัฒนา   ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็น

สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 
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พันธกิจ 
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต

ภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็น
ต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสู่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พั ฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นต้นแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มี

ศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพ่ือความ

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 
3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน

เข้มแข็งประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม 

รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการ

ของประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
 

1.3  อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ 

อัตลักษณ์ 
บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์ 
เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.4  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5  รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 
รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี 
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 
รศ.ดร.กรินทร์  กาญทนานนท ์
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักด ี
ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ 
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี 
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง 
อ.ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล  
อ.ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร 
ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ 
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร      
อ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
ผศ.ละเอียด  ขจรภัย 
อ.ไชย  มีหนองหว้า 
ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 
น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 

อธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 

หมายเหต ุ  ไม่มี * ได้แก่ สว่นราชการตามกฏกระทรวงศกึษาธกิาร 
                  มี * ได้แก่ โครงการจดัตั้งหน่วยงานภายในก ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์

หน่วยตรวจสอบภายใน * 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย * 

คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์* 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

บัณฑิตวิทยาลัย*  

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

กองนโยบายและแผน 

กองพัฒนา
นักศึกษานักศึกษา 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์* 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 
* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว* 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ*  
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1.6  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหลักสูตรที่
เปิดสอนจ านวน 71 หลักสูตร จ าแนกเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 56 หลักสูตร หลักสูตร
ระดับปริญญาโท จ านวน 6 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก  จ านวน 8 หลักสูตร  

คณะ / วิทยาลัย 

ระดับการศึกษา 

รวม ร้อยละ ปริญญา
ตรี 

ประกาศ
นียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1 คณะครุศาสตร์ 9 1 2 2 14 18.67 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11    11 14.67 
3 คณะวิทยาการจัดการ 9    9 12.00 
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11  1 1 13 17.33 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8  1  9 12.00 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3  1  4 5.33 
7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2    2 2.67 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4  3 3 10 13.33 
รวม 56 1 8 6 71 100 

1.7  จ านวนนักศึกษา 
 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักศึกษา
ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา ทั้งหมด จ านวน 11,656 คน  

คณะ / วิทยาลัย 
ระดับการศึกษา 

รวม ร้อยละ ปริญญา
ตร ี

ประกาศนีย
บัตรบัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1 คณะครุศาสตร์ 1,881 255 118 64 2,318 19.89 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,344 - - - 2,344 20.11 
3 คณะวิทยาการจัดการ 3,469 - -  3,469 29.76 
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,196 - 3 8 1,207 10.36 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 876 - - - 876 7.52 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 280 - 13 - 293 2.51 
7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 593 - - - 593 5.09 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 113 - 156 88 357 3.06 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
199 - - - 199 1.71 

รวม 10,951 255 290 160 11,656 100 
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1.8  จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีอาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 941.5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ จ านวน 427.5 คน (รวมอาจารย์
ลาศึกษาต่อ) จ าแนกตามหน่วยงานและต าแหน่งทางวิชาการดังตารางที่ 1 จ าแนกตามหน่วยงาน และ
วุฒิการศึกษาดังตารางที่ 2 และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 514 คน จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 
และระดับการศึกษา ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย และต าแหน่งทางวิชาการ 

ที ่ คณะ/วิทยาลัย 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
(นับปฏิบัติงานจริงและ 

ลาศึกษาต่อ) 

รวม 
ทั้งหมด 
(คน) 

ลา
ศึกษา

ต่อ (คน) 

รวมที่อยู่
ปฏิบตัิงานจริง
ไม่รวมผู้ลา

ศึกษาต่อ (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. 
1 ครุศาสตร ์ 43 17 3.5 0 63.5 2 61.5 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 19 7 1 0 27 0 27 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 14 4 0 40 1 39 
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 72 12 2 0 86 6 80 
5 วิทยาการจัดการ 36 20 2 2 58 0 58 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 70 25 2 0 97 8 89 
7 นวัตกรรมการจดัการ 31 1 0 0 32 0 32 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 20 1 3 0 24 1 23 
รวม  313 97 17.5 0 427.5 18 409.50 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย และวุฒิการศึกษา 

ที ่ คณะ/วิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา 

(นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) รวมท้ังหมด 
(คน) 

ตร ี โท เอก 
1 ครุศาสตร ์ - 34 29.5 63.5 
2 เทคโนโลยีการเกษตร - 17 10 27 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 24 16 40 
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 72 14 86 
5 วิทยาการจัดการ - 47 11 58 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 65 32 97 
7 นวัตกรรมการจดัการ - 16 16 32 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ - 15.5 8.5 24 
รวม 0 290.5 137 427.5 
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ตารางท่ี 3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคณะ / หน่วยงาน และระดับการศึกษา  

คณะ/หน่วยงาน 

ระดับการศึกษา 

รวม ร้อยละ ต่ ากว่า
ปริญญา

ตร ี

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1 คณะครุศาสตร ์ 8 5 4 - 17 3.31 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 8 8 1 - 17 3.31 
3 คณะวิทยาการจัดการ 8 9 - - 17 3.31 
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 10 19 5 - 34 6.61 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 9 1 - 18 3.50 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 7 1 - 13 2.53 
7 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 2 2 - - 4 0.78 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ - 6 2 - 8 1.57 
9 บัณฑิตวิทยาลัย - 4 2 - 6 1.17 
10 ส านักงานอธิการบด ี - - - 1 1 0.19 
11  - กองกลาง 62 51 9 - 122 23.74 
12  - งานวิเทศสัมพันธ์ - 3 - - 3 0.58 
13  - งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ - 3 1 - 4 0.78 
14  - งานบริหารทรัพย์สินและรายได ้ 54 28 1 - 83 16.15 
15  - กองพัฒนานักศึกษา 1 9 4 - 14 2.72 
16  - งานศิลปวัฒนธรรม - - 2 - 2 0.39 
17  - กองนโยบายและแผน - 6 1  7 1.36 
18  - งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ - 4 1 - 5 0.97 
19  - งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ - 4 - - 4 0.78 
20 หน่วยตรวจสอบภายใน - 2 - - 2 0.39 
21 ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน - 15 2 - 17 3.31 
22   - ศูนย์ภาษา - 5 - - 5 0.97 
23   - งานวิชาศึกษาทั่วไป - 4 1 - 5 0.97 
24 ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการวิชาการ - 4 3 - 7 1.36 
25   - งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช - 2 1 - 3 0.58 
26 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 21 2 - 28 5.45 
27 สถาบันวิจัยและพัฒนา - 4 2  6 1.17 
28   - งานบ่มเพาะธุรกจิและผู้ประกอบการ

ใหม่ (UBI) 
- 2 1 - 3 0.58 

29 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - 2 1 - 3 0.58 
30 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
22 8 - - 30 5.84 

31 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 

3 2 1 - 4 0.78 

32 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

17 5 - - 22 4.28 

รวมท้ังหมด 211 253 49 1 514 100.00 
ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบด ี
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1.9  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 งบประมาณ 
 
ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 
ประเภท ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

จ านวนเงิน เพ่ิม/ลด
ร้อยละ 

จ านวนเงิน เพ่ิม/ลด
ร้อยละ 

จ านวนเงิน เพ่ิม/ลด 
ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 499,616,300 13.66 514,216,100 13.66 518,818,800 0.90 
งบประมาณรายได้ 232,250,000 -41.40 220,355,000 -41.40 305,609,400 38.69 
รวม 731,866,300 -12.45 734,571,100 -12.45 824,428,200 38.69 

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 หน้า 50 
 

 ข้อมูลอาคาร สถานที่ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพ้ืนที่ให้บริการทางการศึกษาดังนี้  

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถ.
พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 7 แสดงรายละเอียดอาคารสถานที่ 

ชื่ออาคาร 
ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง 

ชื่ออาคาร 
ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง 

คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร ์
อาคารเรียน 1 2518 อาคารเรียน 6 2518 
อาคารเรียน 2 2518 อาคารเรียน 7 2518 
อาคารต่อเติมระหวา่งอาคาร 1 และอาคาร 2 2541 โรงจอดยานพาหนะ 2543 
อาคารนิเทศศาสตร์ 2545 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2548 
อาคารบริหารธุรกิจ 2554 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารออกแบบเซรามิกส ์ 2518 
อาคารเรียน 5 2518 อาคารฝึกงานช่างยนต ์ 2540 
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 2541 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2540 
อาคารส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 2542 อาคารวัสดุศาสตร์ 2543 
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 2554 อาคารปฏิบัตกิารเซรามิกส ์ 2543 
อาคารปฏิบัตกิารคหกรรม 2555 ลานจอดพาหนะ 2545 
คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ อาคารปฏิบัตกิารเครื่องกล 2550 
อาคารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2547 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2552 

อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ 2551 โรงเรียนสาธติฯ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเรียน 3 2518 
อาคารเรียนคณะเกษตร 2518 อาคารเรียน 4 2518 
อาคารแปรรูปเกษตร 2543 อาคารเรียนอนุบาลสาธิต 2547 
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 2543 อาคารโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ 2555 
อาคารโรงเล้ียงไก่ไข่ 2553 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2544 อาคารหอสมุดกลาง 2518 
อาคารส านักงานคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 2548 ห้องประชุมปีกหอ้งสมุด 2518 
อาคารโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด 2558 อาคาร 4 ชั้น 2537 
อาคารโรงเลี้ยงไข่ไก่ 2559   
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ชื่ออาคาร 
ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง 

ชื่ออาคาร 
ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง 

อาคารส่วนกลาง  ส านักบริหารทรัพย์สินและรายได้  
หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 2518 หอพักเพพาย 2518 
อาคารยิมเนเซียม 1 2518 หอพักโกเมน 2518 
อาคาร 60 ปี วไลยอลงกรณ์ 2538 หอพักมรกต 2518 
โรงจอดรถฝ่ายพาหนะ 2539 หอพักมกุดา 2518 
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระเทพศรีนครินทร์ 2540 หอพักนิลรัตน ์ 2518 
สนามเทนนิส 2540 หอพักบษุราคัม 2518 
สนามบาสเกตบอล 2540 หอพักทับทิม 2518 
สนามกีฬากลาง 2541 โรงอาหาร 2518 
สระว่ายน้ าอวยพรเปล่งวานิช 2544 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 2541 
อาคารยิมเนเซียม 2 2544 หอพักเพชร 2551 
สนามวอลเลย์บอลชายหาด 2545 อาคารที่พักอาศัยอาจารยแ์ละเจ้าหนา้ที่ 
อาคารส านักงานฝา่ยยานพาหนะ 2545 บ้านพักอาจารย์หลังเดี่ยว 58 หลัง 2518 
อาคารกองพัฒนาศึกษา 2548 ห้องแถวไม้ 2 ชั้น เจ้าหน้าที่ 3 หลัง 14 ห้อง 2537 
อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ 2548 บ้านพักอาจารย์ (คสล.+ไม้) 1 หลัง 2538 
อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 2549 บ้านพักอาจารย์แฝด 11 หลัง 2540 
อาคารยิมเนเซียม 3 2550 บ้านพักอาจารย์ (ไม้) 2ชั้น 1 หลัง (4 ห้อง) 2541 
อาคารพยาบาล 2551 บ้านพักอาจารย์ (ไม้) 2 ชั้น 1 หลัง (6 ห้อง) 2541 
อาคารแสดงผลงานนักศึกษา 2552 ห้องแถวไม้ 2 ชั้น อาจารย์ 1 หลัง 12 ห้อง 2541 
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 2553 แฟลตเจ้าหน้าที ่3 ชั้น 1 หลัง 20 ห้อง 2543 
โรงเก็บวัสดุงานอาคารสถานที ่ 2555 ห้องแถวชั้นเดยีว เจ้าหนา้ที ่7 หลัง 51 ห้อง 2544 
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์(เรือนไทย) 2555 บ้านพักอาจารย์ สร้างใหม ่บ้านแฝด 5 หลัง 2551 
อาคารสัมมนาอนุรักษณ์พันธ์กรรมพืช 2558   
อาคารขยายพันธุ์พืช 2558   
อาคารเรือนเพาะช าศูนย์อนุรักษณ์พันธกุรรมพืช 2559   
อาคารจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์อนุรักษณพ์ันธุกรรมพืช 2560   
อาคารเอนกประสงค์และหอ้งน้ าพันธกุรรมพืช 2560   
อาคารเรียนรวม 2558   
ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ   
อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2551   
อาคารส านักงานส่งเสริมการเรียนรู ้ 2549   
อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  2551   

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 หน้า 65-67 
 

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่
ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27,000 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 615 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
ปีที่เริ่ม 
ก่อสร้าง 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
ปีที่เริ่ม 
ก่อสร้าง 

อาคารพัสดุและพยาบาล 2543 อาคารเรียน 2 2543 
บ้านพักเจา้หน้าที ่ 2543 อาคารโรงอาหาร 2543 
บ้านพักรับรอง 2543 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ชั้น 2548 
อาคารเรียน 5 2548 หอพักนกัศึกษา 1 2558 
หอพักนกัศึกษา 2 2558 โรงจอดรถ 2559 
โรงจอดรถหอพักนกัศึกษา 2559 อาคารสวัสดิการ 2559 
อาคารอเนกประสงค์หอพกันักศึกษา 2559   

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 หน้า 68 
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ส่วนที่ 2  
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 
2.1 ตารางแสดงผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.51 
คะแนน 

217.2
7 = 3.06 คะแนน ไม่บรรลุ 3.06 คะแนน 
71 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์
ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
28.10 

137 
X100 = 32.05% ไม่บรรลุ 4.01 คะแนน 

427.5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์
ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
42.15 

114.5 
X100 = 26.78% ไม่บรรลุ 2.23 คะแนน 

427.5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 การ
บริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

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

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.86 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบ
และกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงิน
สนับสนุนและงานวิจัย
งานสร้างสรรค ์

ค่าเฉลี่ย 
5.00 

31.88 
 = 

ค่าเฉลี่ย
3.54 

บรรลุ 3.54 คะแนน 
9 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ค่าเฉลี่ย 
5.00 

40 
 = 

ค่าเฉลี่ย 
4.44 

ไม่บรรลุ 4.44 คะแนน 
9 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 4.33 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

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

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบ
และกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

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

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การ
บริหารของคณะเพ่ือ
การก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ผลงาน 
การบริหารงานของ
คณะ 

ค่าเฉลี่ย 
4.51 

34.92 
 = 4.37 ไม่บรรลุ 4.37 คะแนน 

8 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระบบ
ก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

6 ข้อ 1 ข้อ (ข้อ 1-5 ) ไมบ่รรลุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.46 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด องค์ประกอบ ที่ 1-5 4.28 คะแนน 
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2.2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี้ 

คะแนนประเมินเฉลี่ย ผล 
การประเมิน

การด าเนินงาน I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 5 3.12 5.00 3.06 3.86 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 3 3.54 5.00 4.44 4.33 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3 - 5.00 4.37 4.46 ระดับดีมาก 
รวม 13 3.26 5.00 3.96 4.28 ดี 

ระดับของผลการประเมินการ
ด าเนินงาน 

 พอ 
ใช้ 

ดี
มาก 

ดี   

 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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2.3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ จ าแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ 1.1 กลไกการก ากับดูแล ติดตาม และ
ตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  

 

มหาวิทยาลัยควรทบทวนกลไกการก ากับดูแล 
ติดตาม และประเมินการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยเฉพาะ
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เพื่อค้นหาจุด
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

ตัวบ่งช้ี 1.5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

1.มหาวิทยาลัยควรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนานักศึกษาในแต่ละด้านในภาพรวมจากทุกส่วน
งานที่เก่ียวข้อง เช่น สสร.และศูนย์ภาษา เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการด าเนินงานที่ครบถ้วนตามที่ได้
ด าเนินการจริง 

2.มหาวิทยาลัยควรมีการประเมินแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมตามแผนกลยุทธ์ที่ได้
ก าหนดไว้  

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ตัวบ่งชี ้2.1 มีระบบการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ
งานวิจัยที่ชัดเจน ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2560 มี
ผลงานที่จดอนุสิทธิบัตรจ านวน 13 ชิ้นงาน 

 

ตัวบ่งชี ้2.1 มหาวิทยาลัยควรมีการถอดบทเรียน
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยและเผยแพร่ใน
กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัย
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีจ านวนมากได้รับการ
คุมครองทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น 

ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานทางวิชาการมีจ านวนมาก ตัวบ่งชี้ 2.2 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ผลงานวิจัย
ของอาจารย์ จัดหมวดหมู่รวมถึงการสังเคราะห์ข้อมูล
ที่ ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และสะดวกต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์และจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพ่ือ
เผยแพร่และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูล
และน าไปใช้ประโยชน์ 

ตัวบ่งชี้ 2.3 สัดส่วนผลงานทางวิชาการท่ีมีค่า
น้ าหนักอยู่ในระดับสูง (0.80-1.00) จ านวนมาก 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ตัวบ่งชี ้2.1 ด้านระเบียบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
การวิจัย 

 

ตัวบ่งชี ้2.1 มหาวิทยาลัยควรเร่งสร้างความเข้าใจ 
ด้านการเบิกจ่ายให้มีความเข้าใจตรงกัน กับผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งระบบ โดยท าเป็นคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ผลการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ชุมชน
คลองห้า และชุมชนสวนพริกไทย ประสบความ ส าเร็จ
โดยในปี 2560 ชุมชนสวนพริกไทยได้รับรางวัลศูนย์
จัดการศัตรูพืชดีเด่นของจังหวัดปทุมธานี และชุมชน
คลองห้าได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด และรางวัลที่ 2 
ระดับพ้ืนที่ภาคกลาง 

- 

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีนักศึกษาได้รับรางวัลด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  

1. โครงการครบเครื่องเรื่องการเรือน เย็บร้อยค่อย
จีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ  

2. งานที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้าน
สิ่งแวดล้อม จากมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  

3. รางวัลประกวดดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนวัตถุประสงค์ของ
แผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์และพันธกิจ ข้อที่ 4 
ของมหาวิทยาลัย 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารที่ชัดเจน 

ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน 20 ปี
ข้างหน้า เห็นได้จากการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 20 ปี 
โดยสอดคล้องกับแผน 20 ปีของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  
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จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
2. ผู้บริหารมีวิธีการบริหารที่โดดเด่น โดยใช้

หลักการสร้างระบบและกลไกที่เป็นแนวคิดหลักของ
การบริหารงานในแต่ละด้าน เช่น การวางแผนการ
บริการสู่ชุมชน ใช้โมเดลของ สสส. มาปรับ 

3. มีการวางแผนระบบและกลไกการด าเนินงานที่
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่
มุง่เน้นการพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบอัตราก าลัง
อาจารย์นักพัฒนาที่ด าเนินการด้านนี้เป็นการเฉพาะ 

4. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอกเห็นได้จากความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับสถานประกอบการ 
การให้ทุนสนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครรังสิต 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 
 
2. การประเมินผลการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาล

ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
3. การบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรสายวิชาการ  

 

1.มหาวิทยาลัยควรมีการน าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินไปสู่การปฏิบัติ และมีการทบทวนอย่าง
สม่ าเสมอ 

2.ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยควรมีการน าผลการ
ประเมินด้านธรรมาภิบาล มาทบทวนปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจน 

3.มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนแผนความเสี่ยง
ด้านบุคลากรสายวิชาการ เช่น การลาออกของ
อาจารย์ในช่วงเวลาที่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐาน
หลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ 

ปีการศึกษา 2557-2560 
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เปรียบเทียบระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2557 -2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ปีการศึกษา 2557-2560 

คณะ/วิทยาลัย 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

จ าแนกตามปีการศึกษา 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.14 4.45 4.66 4.50 
2.คณะครุศาสตร์ 4.11 4.39 4.60 4.53 
3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.93 4.19 4.59 4.74 
4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.12 4.39 4.55 4.40 
5.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3.89 4.39 4.40 4.39 
6.คณะวิทยาการจัดการ 4.00 3.96 4.25 4.39 
7.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.55 4.18 4.22 4.24 
8.คณะสาธารณสุขศาสตร์ ก่อตั้งคณะปี 2559 3.40 3.76 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.96 4.28 4.33 4.37 
 

 

ระดับคุณภาพ 

                จ านวน 59 หลักสูตร       จ านวน 63 หลักสูตร          จ านวน 65 หลักสูตร         จ านวน  71 หลักสูตร 
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กราฟเปรียบเทียบภาพรวมคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ  
ปีการศึกษา 2557-2560 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 และ 2560
แยกตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ 

2557 2558 2559 2560 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.59 3.74 3.72 3.86 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.68 4.51 4.94 4.33 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 
5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3.99 4.43 4.78 4.46 
คะแนนเฉลี่ย 4.15 4.27 4.44 4.28 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย 
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เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2557 – 2560 แยกตามตัวบ่งชี้ 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ปี
การศึกษา 

2557 

ปี
การศึกษา 

2558 

ปี 
การศึกษา 

2559 

ปี 
การศึกษา 

2560 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.14 2.91 3.22 3.06 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

3.14 3.56 3.45 4.01 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

2.39 2.21 1.91 2.23 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 3.58 3.74 3.72 3.86 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5.00 5.00 5.00 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.38 3.97 5.00 3.54 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

4.64 4.55 4.81 4.44 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 4.67 4.51 4.94 4.33 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 5.00 5.00 5.00 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00 5.00 
5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

5.00 5.00 5.00 5.00 

5.2 ผลงานการบริหารของคณะ 3.95 4.28 4.33 4.37 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

3.00 4.00 5.00 4.00 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 3.98 4.43 4.78 4.46 
ผลการประเมินรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ 4.15 4.27 4.44 4.28 
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ภาคผนวก ข 
 

บันทึกภาคสนาม 
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บันทึกภาคสนาม 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ข้อค้นพบ  

ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 71 
-ระดับปริญญาตรี 56 
- ระดับ ป.บัณฑิต 1 
- ระดับปริญญาโท 8 
- ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 
- ระดับปริญญาเอก 6 
- จํานวนหลักสูตรท่ีผ่านการกํากับมาตรฐาน 69 
-ระดับปริญญาตรี 54 
- ระดับ ป.บัณฑิต 1 
- ระดับปริญญาโท 8 
- ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 
- ระดับปริญญาเอก 6 
- จํานวนหลักสูตรท่ีไม่ผ่านการกํากับมาตรฐาน 2 
-ระดับปริญญาตรี 0 
- ระดับ ป.บัณฑิต 0 
- ระดับปริญญาโท 1 
- ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 
- ระดับปริญญาเอก 1 
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.06 

 
ปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี

กําหนดโดย สกอ. จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  
ข้อ 1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และข้อ 11 การ
ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามรอบเวลาท่ีกําหนด  
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 3.51 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน  
: 3.06 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 :  3.06 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  3.06  คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 :   3.06  คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีต่างจากท่ีระบุใน 
SAR) 
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ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ข้อค้นพบ  
 มีอาจารย์ประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาต่อ) จํานวน 427.50 คน  มี
อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 137 คน   
 
วิธีการคํานวณ  :  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

137 
X 100 = ร้อยละ 32.05 

427.50 
  
เปรียบเทียบร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน 

32.05 
X 5 = 4.01 คะแนน 

40 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นบัรวมที่ลาศึกษาต่อ) 427.5 

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 137 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 30 

ผลการดําเนินงาน  
: ร้อยละ 32.05 

ผลการดําเนินงาน  
: ร้อยละ 32.05 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  4.01 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.01 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีต่างจากท่ีระบุ
ใน SAR) 
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ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 
ข้อค้นพบ  

อาจารย์ประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาต่อ) จํานวน 427.50 คน  มีอาจารย์
ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวน 114.50 คน   

วิธีการคํานวณ  :  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

114.50 
X 100 = ร้อยละ 26.78 

427.50 
  
เปรียบเทียบร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน 

26.78 
X 5 = 2.23 คะแนน 

60 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
รายการข้อมูล จํานวน 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและศึกษาต่อ) 427.50 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์ 313 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งผศ. 97 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งรศ. 17.5 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่ง ศ. - 

รวมผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการท้ังหมด 114.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 42.15 

ผลการดําเนินงาน  
:  ร้อยละ  26.78 

ผลการดําเนินงาน 
 : ร้อยละ 26.78 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  2.23 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 2.23 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีต่างจากท่ีระบุ
ใน SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
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ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ข้อค้นพบ ดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
 1. จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต การเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในสถาบัน 
 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 
 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุก
ข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
 5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูลเพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
:   6 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน   
 : 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 

ผลการดําเนินงาน   
: 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีต่างจากท่ีระบุ
ใน SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 
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ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ข้อค้นพบ ดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมต่อไปนี้ให้
ครบถ้วน  

(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีกําหนดโดย
สถาบัน  

(2) กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 
 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป 
 
 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
 
 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
:   6 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน   
 : 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 

ผลการดําเนินงาน   
: 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีต่างจากท่ีระบุใน 
SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา

ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
 
ข้อค้นพบ ดําเนินการได้  6  ข้อ ดังนี้ 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปน้ี           
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต
งานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย     
 - กิจรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor)  
 
 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ในกรประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 
 6. ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
:  6 ข้อ 

ผลการประเมิน 
 : 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 

ผลการดําเนินงาน   
: 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีต่างจากท่ีระบุใน 
SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 : 31 
 

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ข้อค้นพบ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจํานวนอาจารย์
ประจําท้ังหมด (นับรวมมหาวิทยาลัย ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ท้ังหมดรวม 17,218,114.55  
บาท มี อาจารย์ท่ีนับปฏิบัติงานจริง (ไม่รวมศึกษาต่อ) จํานวน 409.5 คน จํานวน
นักวิจัยประจํา จํานวน 0 คน รวมท้ังหมด 409.5 คน มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 
จํานวน 18 คน อาจารย์ท่ีนับปฏิบัติงานจริง (รวมศึกษาต่อ) จํานวน 427.5 คน 
โดยสรุปผลคะแนนได้ดังนี้  
 
ท่ี คณะ/หน่วยงานวิจัย 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์

1 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 2,807,341.25 89 31,543.16 2.63 
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3,174,106.60 39 81,387.35 5.00 
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,456,585.10 27 53,947.60 4.50 
4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 3,889,882.20 80 48,623.53 5.00 
5 คณะครศุาสตร ์ 1,303,300.00 61.50 20,852.80 4.24 
6 คณะวิทยาการจัดการ 2,040,131.00 58 35,174.67 5.00 

7 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2,428,768.40 32 75,898.92 

5.00 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และทคโนโลย ี 1,239,154.40 6.00 206,525.7

3 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ 1,189,611.00 26.00 45,754.27 

8 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 118,000.00 23 5,130.44 0.51 
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 0.00 

ผลรวมค่าเฉล่ียคะแนนระดับคณะและสถาบัน 31.88 
คะแนนภาพรวมมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย) 3.54 

 

สูตรการคํานวณ 
 

 31.88 
 =  3.54 คะแนน 
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ค่าเป้าหมาย 
:  5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
:  3.54 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
:  3.54 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  3.54 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ  
:  3.54 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีต่างจากท่ีระบุใน 
SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 : 32 
 

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
ข้อค้นพบ  

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการของนักวิจัย จํานวน 459 เร่ือง โดยเป็นผลงาน
วิชาการ ค่าน้ําหนัก 0.20 จํานวน จํานวน 207 เร่ือง ค่าน้ําหนัก 0.40 จํานวน 57 
เร่ือง ค่าน้ําหนักค่าน้ําหนัก 0.60 จํานวน 69 เร่ือง 0.80 จํานวน 83 เร่ือง และ 
ค่าน้ําหนัก 1.00 จํานวน 23 เร่ือง ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ําหนัก 0.20 จํานวน  
จํานวน 2 เร่ือง ค่าน้ําหนัก 0.40 จํานวน 2 เร่ือง ค่าน้ําหนักค่าน้ําหนัก 0.60 
จํานวน 11 เร่ือง 0.80 จํานวน 0 เร่ือง และ ค่าน้ําหนัก 1.00 จํานวน 5 เร่ือง 
ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัยเท่ากับ 213.80  

 
  ผลการดําเนินงาน  

ตัวตั้ง ตัวหาร 
(นับปฏิบัติงานจริง 
รวมผูล้าศึกษา

ต่อ) 

ผลลัพธ ์
(ร้อยละ) 

คะแนน
ประเมิน 

1 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 53.40 97 55.05 5.00 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13.40 27 49.63 5.00 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14.60 40 36.50 5.00 
4 คณะครศุาสตร ์ 26.20 63.20 41.26 5.00 
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 34.80 86 40.47 5.00 
6 คณะวิทยาการจัดการ 25.80 58 44.48 5.00 
7 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 20.60 24 85.83 5.00 

8 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14.40 32 45.00 5.00 
- กลุ่มสาขาวิขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6.20 5 103.33 
5.00 

- กลุ่มสาขาวิขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

8.20 26 31.54 
5.00 

9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0.20 0 40 0.00 
 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 40 (4.44) 

สูตรการคํานวณ  

 40 
 =  4.44 คะแนน 
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ค่าเป้าหมาย 
: 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
: 4.44 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 : 4.44 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  4.44 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.44 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีต่างจากท่ีระบุใน 
SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 
 

 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 : 33 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา

ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  
 
ข้อค้นพบ ดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
 1. กําหนดุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า  
 
 2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ท่ีกําหนดในข้อ 1  
  
 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมี
หลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
  
 4.ชมุชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
 5.สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย 
 
 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคม
ของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
อาจารย์ท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 6 ข้อ  

ผลการดําเนินงาน 
: 6 ข้อ (ข้อ 1 – 6) 

ผลการดําเนินงาน   
: 6 ข้อ (ข้อ 1 – 6) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีต่างจากท่ีระบุใน 
SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 : 34 
 

องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา

ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ข้อค้นพบ ดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
 1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 
 2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน 
 การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ยังไม่สามารถวัด
ความสําเร็จได้อย่างแท้จริง 
 
 3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม  
 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 
 
 7.กําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศลิปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 6 ข้อ  

ผลการดําเนินงาน 
 : 6 ข้อ (ข้อ 1–6) 

ผลการดําเนินงาน   
: 6 ข้อ (ข้อ 1–6) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีต่างจากท่ีระบุ
ใน SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 : 35 
 

องค์ประกอบที่ 5  การบรหิารจัดการ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา

ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 
ข้อค้นพบ ดําเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี้ 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
 
 2. กาํกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผล
ต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบาย
การดําเนินงานอย่างชัดเจน 
 
 5. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ  
 
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 
 7. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 7 ข้อ  

ผลการดําเนินงาน 
 : 7 ข้อ (ข้อ 1-7) 

ผลการดําเนินงาน   
: 7 ข้อ (ข้อ 1-7) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีต่างจากท่ีระบุใน 
SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 : 36 
 

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
ข้อคนพบ 
   

ที่ คณะ/วิทยาลัย 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ระดับคุณภาพ 

1 คณะครุศาสตร์ 4.53 ดีมาก 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.24 ดี 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.40 ดี 
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.74 ดีมาก 
5 คณะวิทยาการจัดการ 4.39 ดี 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.50 ดี 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4.39 ดี 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3.76 ดี 
ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนของผลการประเมิน 34.94  

คะแนนที่ได้ (มหาวิทยาลัย) 4.37 ดี 
 

สูตรคํานวณ  
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะ

ของทุกคณะ  =  คะแนนท่ีได้ 
 จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 

 

 34.92 
 =  4.37 คะแนน 

 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4.51 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 : 4.37 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 : 4.37 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  4.37 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.37  คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีต่างจากท่ีระบุใน 
SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 : 37 
 

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 
ข้อค้นพบ ดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 
 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ี
กําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณา 
 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและ
คณะให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 
 4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีผ่านการพิจารณา
ของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 
 5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตร
และการดําเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับ
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 6 ข้อ 

ผลการประเมิน 
 :  5 ข้อ (ข้อ 1 – 5) 

ผลการดําเนินงาน   
: 5 ข้อ (ข้อ 1 – 5) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  4.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.00 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีต่างจากท่ีระบุใน 
SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 

 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 : 1 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
 

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 : 1 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
 

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
-อธิการบดีกล่าวต้อนรับ แนะน าผู้บริหาร และน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 กันยายน 2561 



สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
- สัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- สัมภาษณ์ผู้แทนคณาจารย์ /ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สัมภาษณ์ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต /ผู้แทนชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- สัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจเยี่ยมคณะและหน่วยงานสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-วันที่ 20 กันยายน 2561 ผู้ประเมินรายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2560 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 : 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
 

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 

 

 

 
 

 
 
 

  



กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีการศกึษา 2560 

ระหว่างวันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
ณ หอ้งประชุมราชนครินทร์ ชัน้ 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

วันพุธที่ 19 กนัยายน 2561 
วัน เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.00-08.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียน 
 

ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 
อาคาร 100 ปีฯ 

08.00-08.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมวางแผนการประเมิน กําหนด
ประเด็นการประเมินและรายการข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ 

ห้องรับรอง (ห้องกระจก) 
ชั้น 3 อาคาร 100 ปีฯ 

08.30-08.45 น. อธิการบดีกล่าวต้อนรับ แนะนําผู้บริหาร และนําเสนอสรุปผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยประจําปีการศึกษา 2560 

ห้องประชุมราชนครินทร์  
ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ 

08.45-09.00 น. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ แนะนําทีมผู้ประเมินคุณภาพฯ 
แจ้งวัตถุประสงค์ ชี้แจงกระบวนการของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
 

ห้องประชุมราชนครินทร์  
ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ 

09.00-10.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มละไม่เกิน 20 นาที) 
เวลา กรรมการชุดท่ี 1 กรรมการชุดท่ี 2 

ผู้รับการสัมภาษณ์ สถานท่ี ผู้รับการสัมภาษณ์ สถานท่ี 
09.00-09.20 น. นายกสภาและ/หรือกรรมการ

สภา 
ห้องเจา้ฟา้ ช้ัน 3 ผู้แทนคณาจารย์ /ผู้แทน

บุคลากรสายสนับสนุน 
ห้องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย 
409 

09.20-09.40 น. อธิการบดี รองอธกิารบด ี ห้องเจา้ฟา้ ช้ัน 3 ผู้แทนผูใ้ช้บัณฑิต /ผู้แทน
ชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า 

ห้องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย 
409 

09.40-10.00 น. คณบดี/ผู้อํานวยการสาํนัก/
สถาบัน 

ห้องเจา้ฟา้ ช้ัน 3 ผู้แทนนักศึกษา ห้องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย 
409  

10.00-12.00น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจเยี่ยมคณะและหน่วยงานสนับสนุน  
กรรมการชุดที่ 1  

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- คณะครุศาสตร์ 

กรรมการชุดที่ 2 
- สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ 
13.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พร้อม

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 
ห้องประชุมราชนครินทร์  
ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ 
 

 

มีต่อด้านหลัง 
 



วันพฤหสับดีที่ 20 กันยายน 2561 
วัน เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประเมินคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม  

ห้องประชุมราชนครินทร์  
ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ 
13.00-14.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประเมินคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม 
ห้องประชุมราชนครินทร์  
ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ 
 

14.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เขียนรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา/รายงานผลประเมินคุณภาพผ่าน
ระบบ CHE QA Online 

ห้องประชุมราชนครินทร์  
ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ 

15.00 – 16.30 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ นําเสนอสรุปผลการประเมิน
เบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
- อธิการบดีให้ข้อมูลย้อนกลับ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพฯ 

ห้องประชุมราชนครินทร์  
ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ 
 

หมายเหตุ **   กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
  เวลา 10.30 - 10.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  เวลา 14.30 - 14.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง 


	รายงานผลตรวจระดับมหาวิทยาลัยประจำปี2560สมบูรณ์
	บันทึกภาคสนาม2560
	ภาคผนวกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย2560
	ภาคผนวกภาพการตรวจ
	ภาพกิจกรรม
	ภาคผนวกกำหนดการ
	กำหนดการตรวจปีการศึกษา2560

