รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีการศึกษา 2560
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คานา
การประเมินคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายสาคัญเพื่อการตรวจสอบผลการทางานที่ผ่านมาในแง่มุม
ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจึงเปรียบ
เหมือนกระจกที่ช่วยส่องให้เป็นภาพสะท้อนของงาน
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ ดาเนินการอย่างรอบคอบ พิจารณาข้อมูล
อย่างรอบด้าน โดยผู้ประเมินที่มีความเป็นกลางและแม่นยาในเกณฑ์คุณภาพ จึงทาให้ได้ข้อมูล “ผลสะท้อน” ที่
ชั ดเจนตรงกั บ ข้ อมู ล จริ ง คณะกรรมการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ขอขอบคุ ณ ทุ กท่ านที่ อ านวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลสาคัญที่ช่วยในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิด
ประสิทธิภาพเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2560
วันที่ 20 กันยายน 2561
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. ข้อมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิ ทยาลัยในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้น
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เพื่ อให้ ได้ บั ณ ฑิ ตที่ มี ความรู้ ความสามารถเป็ นหลั กในการขั บเคลื่ อนการพั ฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยไดกาหนดยุทธศาสตรสูการสรางจุดเดนหรือความเชี่ยวชาญของ
มหาวิท ยาลัย ออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอนที่เนนการยกระดับการผลิ ตครูและพั ฒ นา
ศักยภาพมนุษยโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขายความรวม
มือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ดานการวิจัย ซึ่งมุ
งพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่นและเปนตนแบบที่สามารถนาไป
ใชประโยชนในพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต และความเขมแข็งของทองถิ่น 3) ดานการบริการวิช าการ โดยใชการ
ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธและถายทอด
เผยแพร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู ประชาชน ในทองถิ่นอยางเปนรูป
ธรรม 4) การทานุ บารุงศิลปวัฒ นธรรม โดยการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม รณรงคสรางจิตสานึกทาง
วัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒ นธรรมที่นาไปตอยอดสู เศรษฐกิจสรางสรรคและ 5) ดานอื่นๆ ที่มุงพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เปนเลิศการมีธรรมาภิบาลเพื่อเปนตนแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอน จานวน 71 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จานวน 56 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จานวน 8 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตจานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวน 6 หลักสูตร มีนักศึกษา ภาคปกติ-ภาค
พิเศษ ทุกระดับการศึกษา ทั้งหมด จานวน 11,656 คน โดยจาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
10,951 คน นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 255 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 290 คน
และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 160 คน มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 439.5 คน (นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
15 คน) บุ คลากรสายสนับสนุน จานวน 514 คน มีคณะจัดการเรียนการสอน จานวน 7 คณะ 1 วิทยาลัย
ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ และวิท ยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ
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2. ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์
คณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดาเนินการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีดังนี้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

ตัว
บ่งชี้
5
3
1
1

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O คะแนนเฉลี่ย
3.12
5.00 3.06
3.86
3.54
5.00 4.44
4.33
5.00
5.00
5.00
5.00

3
13

3.26
พอใช้

5.00
4.86
ดีมาก

4.37
3.96
ดี

4.46
4.28

ผลการ
ประเมิน
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

3.ในภาพรวมจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาสาหรับมหาวิทยาลัย มีดังนี้
จุดเด่น
1. ผู้บ ริห ารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารที่ชัดเจน และมีวิธีการบริห ารที่โดดเด่น โดยใช้หลักการสร้าง
ระบบและกลไกที่เป็นแนวคิดหลักของการบริหารงานในแต่ละด้าน
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยที่ชัดเจน ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2560
มีผลงานที่จดอนุสิทธิบัตรจานวน 13 ชิ้นงาน
3. มหาวิทยาลัยมีผลงานด้านการพัฒนาที่แสดงถึงต้นแบบการผลิตครูที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การพัฒนา
โรงเรียนสาธิต ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
4. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารสร้ า งมาตรฐานด้ านภาษาอั งกฤษให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา เช่ น มาตรฐานข้ อ สอบ
ภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการเปิดสอนหลักสูตรสายครูที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตร 2 ภาษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนแผนความเสี่ยงด้านบุคลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะการลาออก
ของอาจารย์ในช่วงเวลาที่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานหลักสูตร
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2. มหาวิทยาลัยควรทบทวนกลไกการกากับดูแล ติดตาม และประเมินการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน เพื่อค้นหาจุดที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

…………………………………………………………………..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์)
ประธานกรรมการ

…………………………………………………………………..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์)
กรรมการ

…………………………………………………………………..
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี)
กรรมการ

…………………………………………………………………..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี)
กรรมการ

…………………………………………………………………..
(อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์)
กรรมการและเลขานุการ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 : 3

วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การด าเนิน การก่อนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ ได้ จั ด ท าค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี
การศึ ก ษา 2560 โดยก าหนดวั น ประเมิ น ระหว่ า งวั น ที่ 19-20 กั น ยายน 2561 และได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน
และเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กาหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบ
ระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคน
1.2) การดาเนินการระหว่างตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในระดับ มหาวิท ยาลั ยประชุมร่ว มกั บ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร เพื่อแนะนาคณะกรรมการประเมิน แจ้งวัตถุประสงค์
การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) สั มภาษณ์ ผู้ บ ริห ารและผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น ผู้ แทนสภามหาวิท ยาลั ย
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ ผู้แทนอาจารย์ นักศึ กษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทารายงานผล
การดาเนินงานของตัวบ่งชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน และการดาเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผล
การประเมิน
1.3) การดาเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้
คณะได้ชี้แจง ทาความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผู้ ป ระเมิ น ได้ มี ก ารประชุ ม ทบทวนร่า งรายงานผลการประเมิ น และ
ประสานกับ ผู้ รั บ ผิ ดชอบงานประกัน คุณ ภาพการศึกษา เพื่ อให้ ตรวจสอบยืนยัน ความถูกต้องหรือทักท้ ว ง
หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ประเมินทาการปรับปรุงแก้ไข และจัดทาเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เสนอไปมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อดาเนินการต่อไป
2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.1) ข้ อ มู ล ส่ ว นที่ เป็ น รายงานการประเมิ น ตนเองการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง
2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคาอธิบายของคู่มือ การประกัน
คุณ ภาพ (2) การน าเสนอผลต่อที่ป ระชุมคณะกรรมการ และ (3)การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อที่
ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ทั้งนี้เกณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ชื่อหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาต่อ
การศึกษาของกุลสตรีไทย จึ งประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ
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 เป็นสีประจาโรงเรียน
เนื่องจากเป็นสีประจาวันประสูติของพระองค์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2513 เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้ “ในพระบรมราชูปถัมภ์”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จ
พระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศใน พระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547
ยั งผลให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ ย กฐานะเป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.
2547
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์
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พันธกิจ
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒ นาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒ นาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็น
ต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจ
สั มพั น ธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน เนื่อ งมาจากพระราชดาริเพื่ อขยายผลการปฏิบั ติไปสู่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง
วั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละเผยแพร่ ม รดกทางวั ฒ นธรรม พั ฒนาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. บั ณ ฑิ ต มีคุ ณ ภาพมาตรฐาน มี ทั กษะในการคิ ด วิเคราะห์ แ ละการเรียนรู้ต ลอดชี วิต มี
ศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็งประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
1.3 อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สานักงานสภามหาวิทยาลัย *

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยตรวจสอบภายใน *

คณะครุศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองกลาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กองนโยบายและแผน

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ

สานักงานอธิการบดี

กองพัฒนา
นักศึกษานักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์*
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
*
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว*

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ*
บัณฑิตวิทยาลัย*

คณะสาธารณสุขศาสตร์*

หมายเหตุ ไม่มี * ได้แก่ ส่วนราชการตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ
มี * ได้แก่ โครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในกากับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
อธิการบดี
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
รองอธิการบดี
รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
รองอธิการบดี
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
คณบดีคณะครุศาสตร์
อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ละเอียด ขจรภัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
อ.ไชย มีหนองหว้า
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
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1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหลักสูตรที่
เปิดสอนจานวน 71 หลักสูตร จาแนกเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 56 หลักสูตร หลักสูตร
ระดับปริญญาโท จานวน 6 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก จานวน 8 หลักสูตร
คณะ / วิทยาลัย
1 คณะครุศาสตร์
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 คณะวิทยาการจัดการ
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 คณะสาธารณสุขศาสตร์
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม

ระดับการศึกษา
ประกาศ
ปริญญา
นียบัตร
ตรี
บัณฑิต
9
1
11
9
11
8
3
2
4
56
1

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

2

2

1
1
1

1

3
8

3
6

รวม

ร้อยละ

14
11
9
13
9
4
2
10
71

18.67
14.67
12.00
17.33
12.00
5.33
2.67
13.33
100

1.7 จานวนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี นักศึกษา
ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา ทั้งหมด จานวน 11,656 คน
คณะ / วิทยาลัย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระดับการศึกษา
ปริญญา ประกาศนีย
ตรี
บัตรบัณฑิต

คณะครุศาสตร์
1,881
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2,344
คณะวิทยาการจัดการ
3,469
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,196
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
876
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
280
คณะสาธารณสุขศาสตร์
593
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
113
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
199
พระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
รวม
10,951

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

255
-

118
3
13
156
-

64
-

255

290

รวม

ร้อยละ

8
88
-

2,318
2,344
3,469
1,207
876
293
593
357
199

19.89
20.11
29.76
10.36
7.52
2.51
5.09
3.06
1.71

160

11,656

100
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1.8 จานวนอาจารย์และบุคลากร
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีอาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 941.5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ จานวน 427.5 คน (รวมอาจารย์
ลาศึกษาต่อ) จาแนกตามหน่วยงานและตาแหน่งทางวิชาการดังตารางที่ 1 จาแนกตามหน่วยงาน และ
วุฒิการศึกษาดังตารางที่ 2 และบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 514 คน จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน
และระดับการศึกษา ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1 จานวนอาจารย์จาแนกตามคณะ/วิทยาลัย และตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่

0
0
0
0
2
0
0
0

63.5
27
40
86
58
97
32
24

0

427.5

(นับปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ)

คณะ/วิทยาลัย
อ.

1 ครุศาสตร์
2 เทคโนโลยีการเกษตร
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 วิทยาการจัดการ
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 นวัตกรรมการจัดการ
8 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รวม

ศ.

รวม
ลา
ทั้งหมด ศึกษา
(คน) ต่อ (คน)

43
19
22
72
36
70
31
20

ผศ.

รศ.

17 3.5
7
1
14 4
12 2
20 2
25 2
1
0
1
3

313 97

17.5

2
0
1
6
0
8
0
1
18

รวมที่อยู่
ปฏิบตั ิงานจริง
ไม่รวมผู้ลา
ศึกษาต่อ (คน)

61.5
27
39
80
58
89
32
23
409.50

ตารางที่ 2 จานวนอาจารย์จาแนกตามคณะ/วิทยาลัย และวุฒิการศึกษา
ที่

คณะ/วิทยาลัย

1 ครุศาสตร์
2 เทคโนโลยีการเกษตร
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 วิทยาการจัดการ
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 นวัตกรรมการจัดการ
8 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รวม

วุฒิการศึกษา
(นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
ตรี
โท
เอก
34
29.5
17
10
24
16
72
14
47
11
65
32
16
16
15.5
8.5
0
290.5
137

รวมทั้งหมด
(คน)
63.5
27
40
86
58
97
32
24
427.5
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ตารางที่ 3 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามคณะ / หน่วยงาน และระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
คณะ/หน่วยงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
- งานบริหารทรัพย์สินและรายได้
- กองพัฒนานักศึกษา
- งานศิลปวัฒนธรรม
- กองนโยบายและแผน
- งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
- งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- ศูนย์ภาษา
- งานวิชาศึกษาทั่วไป
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
- งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
- งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการ
ใหม่ (UBI)
29 สานักงานสภามหาวิทยาลัย
30 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
รวมทั้งหมด

ต่ากว่า
ปริญญา
ตรี

ปริญญา
ตรี

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

8
8
8
10
8
5
2
62
54
1
5
-

5
8
9
19
9
7
2
6
4
51
3
3
28
9
6
4
4
2
15
5
4
4
2
21
4
2

4
1
5
1
1
2
2
9
1
1
4
2
1
1
2
1
3
1
2
2
1

1
-

22

2
8

3
17
211

รวม ร้อยละ

-

17
17
17
34
18
13
4
8
6
1
122
3
4
83
14
2
7
5
4
2
17
5
5
7
3
28
6
3

3.31
3.31
3.31
6.61
3.50
2.53
0.78
1.57
1.17
0.19
23.74
0.58
0.78
16.15
2.72
0.39
1.36
0.97
0.78
0.39
3.31
0.97
0.97
1.36
0.58
5.45
1.17
0.58

1
-

-

3
30

0.58
5.84

2

1

-

4

0.78

5

-

-

22

4.28

-

253
49
1
514 100.00
ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดี
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1.9 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
งบประมาณ
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบจานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561
ประเภท

ปีงบประมาณ 2559

จานวนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้

รวม

499,616,300
232,250,000
731,866,300

ปีงบประมาณ 2560

เพิ่ม/ลด จานวนเงิน
ร้อยละ
13.66
-41.40
-12.45

514,216,100
220,355,000
734,571,100

ปีงบประมาณ 2561

เพิ่ม/ลด จานวนเงิน
ร้อยละ
13.66
-41.40
-12.45

518,818,800
305,609,400
824,428,200

เพิ่ม/ลด
ร้อยละ
0.90
38.69
38.69

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 หน้า 50

ข้อมูลอาคาร สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพื้นที่ให้บริการทางการศึกษาดังนี้
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถ.
พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารต่อเติมระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2
อาคารนิเทศศาสตร์
อาคารบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารเรียน 5
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
อาคารสานักงานคณะวิทยาศาสตร์
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
อาคารปฏิบัตกิ ารคหกรรม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารเรียนคณะเกษตร
อาคารแปรรูปเกษตร
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารโรงเลี้ยงไก่ไข่
อาคารโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อาคารสานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด
อาคารโรงเลี้ยงไข่ไก่

ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง
2518
2518
2541
2545
2554
2518
2541
2542
2554
2555
2547
2551
2518
2543
2543
2553
2544
2548
2558
2559

ชื่ออาคาร
คณะครุศาสตร์
อาคารเรียน 6
อาคารเรียน 7
โรงจอดยานพาหนะ
อาคารกิจกรรมนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารออกแบบเซรามิกส์
อาคารฝึกงานช่างยนต์
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารวัสดุศาสตร์
อาคารปฏิบัตกิ ารเซรามิกส์
ลานจอดพาหนะ
อาคารปฏิบัตกิ ารเครื่องกล
อาคารกิจกรรมนักศึกษา
โรงเรียนสาธิตฯ
อาคารเรียน 3
อาคารเรียน 4
อาคารเรียนอนุบาลสาธิต
อาคารโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารหอสมุดกลาง
ห้องประชุมปีกห้องสมุด
อาคาร 4 ชั้น

ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง
2518
2518
2543
2548
2518
2540
2540
2543
2543
2545
2550
2552
2518
2518
2547
2555
2518
2518
2537

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 : 11

ชื่ออาคาร
อาคารส่วนกลาง
หอประชุมวไลยอลงกรณ์
อาคารยิมเนเซียม 1
อาคาร 60 ปี วไลยอลงกรณ์
โรงจอดรถฝ่ายพาหนะ
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระเทพศรีนครินทร์
สนามเทนนิส
สนามบาสเกตบอล
สนามกีฬากลาง
สระว่ายน้าอวยพรเปล่งวานิช
อาคารยิมเนเซียม 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด
อาคารสานักงานฝ่ายยานพาหนะ
อาคารกองพัฒนาศึกษา
อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
อาคารยิมเนเซียม 3
อาคารพยาบาล
อาคารแสดงผลงานนักศึกษา
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเก็บวัสดุงานอาคารสถานที่
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์(เรือนไทย)
อาคารสัมมนาอนุรักษณ์พันธ์กรรมพืช
อาคารขยายพันธุ์พืช
อาคารเรือนเพาะชาศูนย์อนุรักษณ์พันธุกรรมพืช
อาคารจาหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์อนุรักษณ์พันธุกรรมพืช
อาคารเอนกประสงค์และห้องน้าพันธุกรรมพืช
อาคารเรียนรวม
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อาคารสานักงานส่งเสริมการเรียนรู้
อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง
2518
2518
2538
2539
2540
2540
2540
2541
2544
2544
2545
2545
2548
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2555
2555
2558
2558
2559
2560
2560
2558

ชื่ออาคาร
สานักบริหารทรัพย์สินและรายได้
หอพักเพพาย
หอพักโกเมน
หอพักมรกต
หอพักมุกดา
หอพักนิลรัตน์
หอพักบุษราคัม
หอพักทับทิม
โรงอาหาร
อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
หอพักเพชร
อาคารที่พักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
บ้านพักอาจารย์หลังเดี่ยว 58 หลัง
ห้องแถวไม้ 2 ชั้น เจ้าหน้าที่ 3 หลัง 14 ห้อง
บ้านพักอาจารย์ (คสล.+ไม้) 1 หลัง
บ้านพักอาจารย์แฝด 11 หลัง
บ้านพักอาจารย์ (ไม้) 2ชั้น 1 หลัง (4 ห้อง)
บ้านพักอาจารย์ (ไม้) 2 ชั้น 1 หลัง (6 ห้อง)
ห้องแถวไม้ 2 ชั้น อาจารย์ 1 หลัง 12 ห้อง
แฟลตเจ้าหน้าที่ 3 ชั้น 1 หลัง 20 ห้อง
ห้องแถวชั้นเดียว เจ้าหน้าที่ 7 หลัง 51 ห้อง
บ้านพักอาจารย์ สร้างใหม่ บ้านแฝด 5 หลัง

ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง
2518
2518
2518
2518
2518
2518
2518
2518
2541
2551
2518
2537
2538
2540
2541
2541
2541
2543
2544
2551

2551
2549
2551

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 หน้า 65-67

2) มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัง หวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่
ตาบลท่าเกษม อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27,000 มีพื้นที่ทั้งหมด 615 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารพัสดุและพยาบาล
บ้านพักเจ้าหน้าที่
บ้านพักรับรอง
อาคารเรียน 5
หอพักนักศึกษา 2
โรงจอดรถหอพักนักศึกษา
อาคารอเนกประสงค์หอพักนักศึกษา

ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง
2543
2543
2543
2548
2558
2559
2559

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารเรียน 2
อาคารโรงอาหาร
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ชั้น
หอพักนักศึกษา 1
โรงจอดรถ
อาคารสวัสดิการ

ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง
2543
2543
2548
2558
2559
2559

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 หน้า 68
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ส่วนที่ 2
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1 ตารางแสดงผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
เป้า
ตัวบ่งชี้
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
หมาย
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
217.2
3.51
บริหารจัดการหลักสูตร
7 =
3.06 คะแนน
คะแนน
โดยรวม
71
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ร้อยละ 137
ประจาสถาบันที่มี
X100 = 32.05%
28.10 427.5
คุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ร้อยละ 114.5
ประจาสถาบันที่ดารง
X100 = 26.78%
42.15
427.5
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การ
บริการนักศึกษาระดับ 6 ข้อ
6 ข้อ (ข้อ 1-6 )
ปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา 6 ข้อ
6 ข้อ (ข้อ 1-6 )
ตรี
ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบ
และกลไกการบริหาร
6 ข้อ
6 ข้อ (ข้อ 1-6 )
และพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงิน
31.88
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
สนับสนุนและงานวิจัย
=
5.00
3.54
9
งานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
40
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
=
วิชาการของอาจารย์
5.00
4.44
9
ประจาและนักวิจัย
ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัย

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไม่บรรลุ

3.06 คะแนน

ไม่บรรลุ

4.01 คะแนน

ไม่บรรลุ

2.23 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน
3.86 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

3.54 คะแนน

ไม่บรรลุ

4.44 คะแนน
4.33 คะแนน
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ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
เป้า
การบรรลุ
ตัวบ่งชี้
ตัวตั้ง
ตนเอง
ผลลัพธ์
เป้าหมาย
หมาย
(คะแนน)
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ข้อ
6 ข้อ (ข้อ 1-6 )
บรรลุ
5.00 คะแนน
วิชาการแก่สังคม
ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
5.00 คะแนน
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบ
และกลไกการทานุบารุง 6 ข้อ
1 ข้อ (ข้อ 1-6 )
บรรลุ
5.00 คะแนน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00 คะแนน
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การ
บริหารของคณะเพื่อ
การกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 7 ข้อ
7 ข้อ (ข้อ 1-7 )
บรรลุ
5.00 คะแนน
กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของ
สถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลงาน
34.92
ค่าเฉลี่ย
การบริหารงานของ
= 4.37
ไม่บรรลุ 4.37 คะแนน
4.51
8
คณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบ
กากับการประกัน
6 ข้อ
1 ข้อ (ข้อ 1-5 )
ไม่บรรลุ 4.00 คะแนน
คุณภาพหลักสูตร
และคณะ
ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
4.46 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด องค์ประกอบ ที่ 1-5
4.28 คะแนน
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2.2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนประเมินเฉลี่ย
ตัว
องค์ประกอบ
คะแนน
บ่งชี้
I
P
O
เฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
5
3.12 5.00 3.06 3.86
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
3
3.54 5.00 4.44 4.33
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
1
- 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุง
1
- 5.00 5.00
ศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
3
- 5.00 4.37 4.46
รวม
13 3.26 5.00 3.96 4.28
ระดับของผลการประเมินการ
พอ ดี
ดี
ดาเนินงาน
ใช้ มาก
ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ผล
การประเมิน
การดาเนินงาน
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ดี
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2.3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ จาแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา
ตัวบ่งชี้ 1.1 กลไกการกากับดูแล ติดตาม และ
ตรวจสอบการดาเนินงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ
งานวิจัยที่ชัดเจน ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2560 มี
ผลงานที่จดอนุสิทธิบัตรจานวน 13 ชิ้นงาน
ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานทางวิชาการมีจานวนมาก

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
มหาวิ ท ยาลั ย ควรทบทวนกลไกการก ากั บ ดู แ ล
ติดตาม และประเมินการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยเฉพาะ
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน เพื่อค้นหาจุด
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
1.มหาวิทยาลั ยควรรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการ
พัฒนานักศึกษาในแต่ละด้านในภาพรวมจากทุกส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสร.และศูนย์ภาษา เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการด าเนิ น งานที่ ค รบถ้ ว นตามที่ ได้
ดาเนินการจริง
2.มหาวิทยาลัยควรมี การประเมินแผนกิจกรรม
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในภาพรวมตามแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ได้
กาหนดไว้
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ตัวบ่งชี้ 2.1 มหาวิทยาลัยควรมีการถอดบทเรียน
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยและเผยแพร่ใน
กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัย
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีจานวนมากได้รับการ
คุมครองทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น
ตัวบ่งชี้ 2.2 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ผลงานวิจัย
ของอาจารย์ จัดหมวดหมู่รวมถึงการสังเคราะห์ข้อมูล
ที่ ง่ า ยต่ อ การท าความเข้ า ใจ และสะดวกต่ อ การ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละจั ด ท าเป็ น ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ
เผยแพร่และเปิดโอกาสให้ บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูล
และนาไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ 2.3 สัดส่วนผลงานทางวิชาการที่มีค่า
น้าหนักอยู่ในระดับสูง (0.80-1.00) จานวนมาก
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จุดที่ควรพัฒนา
ตัวบ่งชี้ 2.1 ด้านระเบียบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
การวิจัย

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น
ผลการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน
คลองห้า และชุมชนสวนพริกไทย ประสบความ สาเร็จ
โดยในปี 2560 ชุมชนสวนพริ กไทยได้รับ รางวัล ศูน ย์
จัดการศัตรูพืช ดีเด่นของจังหวัดปทุมธานี และชุมชน
คลองห้าได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด และรางวัลที่ 2
ระดับพื้นที่ภาคกลาง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ 2.1 มหาวิทยาลัยควรเร่งสร้างความเข้าใจ
ด้านการเบิกจ่ายให้มีความเข้าใจตรงกัน กับผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งระบบ โดยทาเป็นคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีนักศึกษาได้รับรางวัลด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1. โครงการครบเครื่องเรื่องการเรือน เย็บร้อยค่อย
จีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ
2. งานที่น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้าน
สิ่งแวดล้อม จากมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
3. รางวัลประกวดดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการ มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนวัตถุประสงค์ของ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์และพันธกิจ ข้อที่ 4
ของมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น
1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารที่ชัดเจน
ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน 20 ปี
ข้างหน้า เห็นได้จากการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 20 ปี
โดยสอดคล้องกับแผน 20 ปีของกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
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จุดเด่น
2. ผู้บริหารมีวิธีการบริหารที่โดดเด่น โดยใช้
หลักการสร้างระบบและกลไกที่เป็นแนวคิดหลักของ
การบริหารงานในแต่ละด้าน เช่น การวางแผนการ
บริการสู่ชุมชน ใช้โมเดลของ สสส. มาปรับ
3. มีการวางแผนระบบและกลไกการดาเนินงานที่
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่
มุง่ เน้นการพัฒนาท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบอัตรากาลัง
อาจารย์นักพัฒนาที่ดาเนินการด้านนี้เป็นการเฉพาะ
4. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอกเห็นได้จากความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ
โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับสถานประกอบการ
การให้ทุนสนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครรังสิต
จุดที่ควรพัฒนา
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2. การประเมินผลการดาเนินงานด้านธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
3. การบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรสายวิชาการ

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.มหาวิทยาลัยควรมีการนาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินไปสู่การปฏิบัติ และมีการทบทวนอย่าง
สม่าเสมอ
2.ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยควรมีการนาผลการ
ประเมินด้านธรรมาภิบาล มาทบทวนปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจน
3.มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนแผนความเสี่ยง
ด้านบุคลากรสายวิชาการ เช่น การลาออกของ
อาจารย์ในช่วงเวลาที่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐาน
หลักสูตร
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ
ปีการศึกษา 2557-2560
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เปรียบเทียบระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2557 -2560

ระดับคุณภาพ

จานวน 59 หลักสูตร

จานวน 63 หลักสูตร

จานวน 65 หลักสูตร

จานวน 71 หลักสูตร

*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
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
จาแนกตามปีการศึกษา
คณะ/วิทยาลัย
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.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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
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กราฟเปรียบเทียบภาพรวมคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ปีการศึกษา 2557-2560
คะแนนเฉลี่ย

ปีการศึกษา

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 และ 2560
แยกตามองค์ประกอบ
คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ
องค์ประกอบ
2560
2557
2558
2559
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
3.86
3.59
3.74
3.72
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
4.68
4.51
4.94
4.33
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
5.00
5.00
5.00
5.00
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะ
5.00
5.00
5.00
5.00
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
3.99
4.43
4.78
4.46
คะแนนเฉลี่ย
4.15
4.27
4.44
4.28

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 : 22

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2557 – 2560 แยกตามตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
5.2 ผลงานการบริหารของคณะ
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5
ผลการประเมินรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ

คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ปี
ปี
ปี
ปี
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา
2557
2558
2559
2560
3.22
3.06
2.14
2.91
3.14
3.56
3.45
4.01
2.39

2.21

1.91

2.23

5.00
5.00
3.58
5.00

5.00
5.00
3.74
5.00

5.00
5.00
3.72
5.00

5.00
5.00
3.86
5.00

4.38
4.64

3.97
4.55

5.00
4.81

3.54
4.44

4.67
5.00
5.00
5.00

4.51
5.00
5.00
5.00

4.94
5.00
5.00
5.00

4.33
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

3.95
3.00

4.28
4.00

4.33
5.00

4.37
4.00

3.98
4.15

4.43
4.27

4.78
4.44

4.46
4.28
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ภาคผนวก ข
บันทึกภาคสนาม
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บันทึกภาคสนาม
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
: 3.51 คะแนน
ข้อค้นพบ
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวน
: 3.06 คะแนน
: 3.06 คะแนน
จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
71
-ระดับปริญญาตรี
56
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
- ระดับ ป.บัณฑิต
1
ตนเอง
กรรมการ
- ระดับปริญญาโท
8
: 3.06 คะแนน
: 3.06 คะแนน
- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
0
- ระดับปริญญาเอก
6
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
- จํานวนหลักสูตรที่ผ่านการกํากับมาตรฐาน
69
 บรรลุ
 บรรลุ
-ระดับปริญญาตรี
54
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
- ระดับ ป.บัณฑิต
1
หมายเหตุ :
- ระดับปริญญาโท
8
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน
- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
0
SAR)
- ระดับปริญญาเอก
6
- จํานวนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการกํากับมาตรฐาน
2
-ระดับปริญญาตรี
0
- ระดับ ป.บัณฑิต
0
- ระดับปริญญาโท
1
- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
0
- ระดับปริญญาเอก
1
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม
3.06
ปี การศึกษา 2560 มีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” เกณฑ์ มาตรฐานหลัก สูตรที่
กําหนดโดย สกอ. จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึก ษา คณะครุศ าสตร์ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1
ข้อ 1 จํานวนอาจารย์ป ระจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และข้อ 11 การ
ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามรอบเวลาที่กําหนด

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 : 25

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ข้อค้นพบ
มีอาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาต่อ) จํานวน 427.50 คน มี
อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 137 คน

ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 30
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
: ร้อยละ 32.05
: ร้อยละ 32.05

วิธีการคํานวณ :
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
: 4.01 คะแนน
: 4.01 คะแนน

137

427.50

X 100

= ร้อยละ 32.05

การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

เปรียบเทียบร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน
32.05
40

X5

= 4.01 คะแนน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จํานวน

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)

427.5

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

137

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

4.01

หมายเหตุ :
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 : 26

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 42.15
ข้อค้นพบ
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
อาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาต่อ) จํานวน 427.50 คน มีอาจารย์ : ร้อยละ 26.78
: ร้อยละ 26.78
ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวน 114.50 คน
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
วิธีการคํานวณ :
กรรมการ
ตนเอง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
: 2.23 คะแนน
: 2.23 คะแนน
114.50

X 100

427.50

= ร้อยละ 26.78

การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

= 2.23 คะแนน

หมายเหตุ :
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

เปรียบเทียบร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน
26.78
60

X5

ข้อมูลพื้นฐาน
รายการข้อมูล

จํานวน
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและศึกษาต่อ) 427.50
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์
313
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผศ.
97
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรศ.
17.5
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง ศ.
รวมผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการทั้งหมด
114.50
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ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อค้นพบ ดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
 1. จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต การเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในสถาบัน
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุก
ข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า

ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
: 6 ข้อ (ข้อ 1-6) : 6 ข้อ (ข้อ 1-6)
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ :
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
..............................................................................

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 : 28

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อค้นพบ ดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมต่อไปนี้ให้
ครบถ้วน
(1) กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ที่ กํ า หนดโดย
สถาบัน
(2) กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
: 6 ข้อ (ข้อ 1-6) : 6 ข้อ (ข้อ 1-6)
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ :
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
SAR)
 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ................................................................................
................................................................................
ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป
................................................................................
 5. ประเมิน ความสําเร็จตามวัตถุป ระสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒ นา ................................................................................
................................................................................
นักศึกษา
..............................................................................
 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 : 29

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
(SAR)
คณะกรรมการ
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งาน ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
สร้างสรรค์
ผลการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ข้อค้นพบ ดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
: 6 ข้อ (ข้อ 1-6) : 6 ข้อ (ข้อ 1-6)
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 บรรลุ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต  บรรลุ
 ไม่บรรลุ
งานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน  ไม่บรรลุ
ห้องปฏิบัติการวิจัย
หมายเหตุ :
- กิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
SAR)
ศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor)
................................................................................
................................................................................
 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
................................................................................
................................................................................
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
................................................................................
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
..............................................................................
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในกรประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
 5. มีการพัฒ นาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
 6. ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
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ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 5.00 คะแนน
ข้อค้นพบ
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจํานวนอาจารย์ : 3.54 คะแนน
: 3.54 คะแนน
ประจําทั้งหมด (นับรวมมหาวิทยาลัย ได้รับ เงิน ทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งหมดรวม 17,218,114.55 คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
กรรมการ
บาท มี อาจารย์ที่นับปฏิบัติงานจริง (ไม่รวมศึกษาต่อ) จํานวน 409.5 คน จํานวน ตนเอง
: 3.54 คะแนน
นั ก วิจั ยประจํ า จํ า นวน 0 คน รวมทั้ ง หมด 409.5 คน มี อ าจารย์ล าศึ ก ษาต่ อ : 3.54 คะแนน
จํานวน 18 คน อาจารย์ที่นับปฏิบัติงานจริง (รวมศึกษาต่อ) จํานวน 427.5 คน การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
โดยสรุปผลคะแนนได้ดังนี้
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2,807,341.25
89
31,543.16
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3,174,106.60
39
81,387.35
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1,456,585.10
27
53,947.60
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3,889,882.20
80
48,623.53
คณะครุศาสตร์
1,303,300.00 61.50 20,852.80
คณะวิทยาการจัดการ
2,040,131.00
58
35,174.67
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
2,428,768.40
32
75,898.92
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี 1,239,154.40
6.00 206,525.7
3
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ
1,189,611.00 26.00 45,754.27
คณะสาธารณสุขศาสตร์
118,000.00
23
5,130.44
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0
0
0
ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนระดับคณะและสถาบัน
คะแนนภาพรวมมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย)
คณะ/หน่วยงานวิจัย

คะแนน
ประเมิน
2.63
5.00
4.50
5.00
4.24
5.00
5.00
0.51
0.00
31.88
3.54

หมายเหตุ :
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน
SAR)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
..............................................................................

สูตรการคํานวณ
31.88
9

= 3.54 คะแนน
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ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 5.00 คะแนน
ข้อค้นพบ
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการของนักวิจัย จํานวน 459 เรื่อง โดยเป็นผลงาน : 4.44 คะแนน
: 4.44 คะแนน
วิชาการ ค่าน้ําหนัก 0.20 จํานวน จํานวน 207 เรื่อง ค่าน้ําหนัก 0.40 จํานวน 57
เรื่อง ค่าน้ําหนักค่าน้ําหนัก 0.60 จํานวน 69 เรื่อง 0.80 จํานวน 83 เรื่อง และ คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
กรรมการ
ค่าน้ําหนัก 1.00 จํานวน 23 เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ําหนัก 0.20 จํานวน ตนเอง
: 4.44 คะแนน
จํานวน 2 เรื่อง ค่าน้ําหนัก 0.40 จํานวน 2 เรื่อง ค่าน้ําหนักค่าน้ําหนัก 0.60 : 4.44 คะแนน
จํานวน 11 เรื่อง 0.80 จํานวน 0 เรื่อง และ ค่าน้ําหนัก 1.00 จํานวน 5 เรื่อง การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัยเท่ากับ 213.80
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ตัวตั้ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53.40
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13.40
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14.60
คณะครุศาสตร์
26.20
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34.80
คณะวิทยาการจัดการ
25.80
คณะสาธารณสุขศาสตร์
20.60
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
14.40
- กลุ่มสาขาวิขาวิทยาศาสตร์และ
6.20
เทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิขามนุษยศาสตร์และ
8.20
สังคมศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0.20
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
ตัวหาร
(นับปฏิบัติงานจริง
รวมผูล้ าศึกษา
ต่อ)
97
27
40
63.20
86
58
24
32
5

ผลลัพธ์
(ร้อยละ)

คะแนน
ประเมิน

55.05
49.63
36.50
41.26
40.47
44.48
85.83
45.00
103.33

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

26

31.54

0

40

หมายเหตุ :
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน
SAR)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
..............................................................................

5.00
5.00
0.00
40 (4.44)

สูตรการคํานวณ
40

9

= 4.44 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ข้อค้นพบ ดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
 1. กําหนดุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม : 6 ข้อ (ข้อ 1 – 6) : 6 ข้อ (ข้อ 1 – 6)
โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
 2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
ที่กําหนดในข้อ 1
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มี
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
หลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 4.ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ :
 5.สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย
SAR)
................................................................................
 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคม ................................................................................
ของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
................................................................................
อาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ
................................................................................
................................................................................
..............................................................................
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องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อค้นพบ ดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
 1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน
การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ยังไม่สามารถวัด
ความสําเร็จได้อย่างแท้จริง
 3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
: 6 ข้อ (ข้อ 1–6) : 6 ข้อ (ข้อ 1–6)
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ :
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR)
................................................................................
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ ................................................................................
วัฒนธรรม
................................................................................
................................................................................
 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
................................................................................
สาธารณชน
..............................................................................
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 7.กําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 : 34

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
(SAR)
คณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ ค่าเป้าหมาย
: 7 ข้อ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ข้อค้นพบ ดําเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี้
: 7 ข้อ (ข้อ 1-7) : 7 ข้อ (ข้อ 1-7)
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
ตนเอง
กรรมการ
: 5.00 คะแนน
 2. กํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง : 5.00 คะแนน
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน  บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
หมายเหตุ :
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล SAR)
ต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
................................................................................
................................................................................
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบาย ................................................................................
การดําเนินงานอย่างชัดเจน
................................................................................
................................................................................
 5. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
..............................................................................
ดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
 7. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 : 35

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ข้อคนพบ
ที่

คณะ/วิทยาลัย

1 คณะครุศาสตร์
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 คณะวิทยาการจัดการ
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8 คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนของผลการประเมิน
คะแนนที่ได้ (มหาวิทยาลัย)

ผลการประเมิน
(คะแนนเฉลี่ย)
4.53
4.24
4.40
4.74
4.39
4.50
4.39
3.76
34.94
4.37

สูตรคํานวณ
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะ
ของทุกคณะ
จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน
34.92
8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

= คะแนนที่ได้

= 4.37 คะแนน

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 4.51 คะแนน
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
: 4.37 คะแนน
: 4.37 คะแนน
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 4.37 คะแนน
: 4.37 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ :
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน
SAR)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
..............................................................................
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ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ข้อค้นพบ ดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
: 5 ข้อ (ข้อ 1 – 5) : 5 ข้อ (ข้อ 1 – 5)

 2. มี ค ณะกรรมการกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานให้ เป็ น ไปตามระบบที่ คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
กรรมการ
กํ า หนดในข้ อ 1 และรายงานผลการติ ด ตามให้ ก รรมการระดั บ สถาบั น เพื่ อ ตนเอง
: 4.00 คะแนน
: 4.00 คะแนน
พิจารณา
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและ
คณะให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณา
ของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

หมายเหตุ :
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน
SAR)
 5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตร ................................................................................
และการดําเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
................................................................................
................................................................................
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับ ................................................................................
มาตรฐาน
................................................................................
..............................................................................
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ภาคผนวก ค
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 : 1
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ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 : 1

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560
-อธิการบดีกล่าวต้อนรับ แนะนาผู้บริหาร และนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 กันยายน 2561

สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
- สัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน

- สัมภาษณ์ผู้แทนคณาจารย์ /ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน

- สัมภาษณ์ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต /ผู้แทนชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า

- สัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษา

ตรวจเยี่ยมคณะและหน่วยงานสนับสนุน

-วันที่ 20 กันยายน 2561 ผู้ประเมินรายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2560

ภาคผนวก จ
กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 : 1

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชัน้ 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
วัน เวลา
กิจกรรม
08.00-08.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียน
08.00-08.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมวางแผนการประเมิน กําหนด
ประเด็นการประเมินและรายการข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ
08.30-08.45 น. อธิ ก ารบดี ก ล่ า วต้ อ นรั บ แนะนํ า ผู้ บ ริ ห าร และนํ า เสนอสรุ ป ผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยประจําปีการศึกษา 2560
08.45-09.00 น. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ แนะนําทีมผู้ประเมินคุณภาพฯ
แจ้งวัตถุประสงค์ ชี้แจงกระบวนการของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

สถานที่
ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5
อาคาร 100 ปีฯ
ห้องรับรอง (ห้องกระจก)
ชั้น 3 อาคาร 100 ปีฯ
ห้องประชุมราชนครินทร์
ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ
ห้องประชุมราชนครินทร์
ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ

09.00-10.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มละไม่เกิน 20 นาที)
เวลา
09.00-09.20 น.

10.00-12.00น.

กรรมการชุดที่ 1
ผู้รับการสัมภาษณ์
สถานที่
นายกสภาและ/หรือกรรมการ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3
สภา

09.20-09.40 น.

อธิการบดี รองอธิการบดี

ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3

09.40-10.00 น.

คณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก/
สถาบัน

ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3

กรรมการชุดที่ 2
ผู้รับการสัมภาษณ์
สถานที่
ผู้แทนคณาจารย์ /ผู้แทน
ห้องประชุม
บุคลากรสายสนับสนุน
บัณฑิตวิทยาลัย
409
ผู้แทนผูใ้ ช้บัณฑิต /ผู้แทน
ห้องประชุม
ชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย
409
ผู้แทนนักศึกษา
ห้องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย
409

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. คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐาน พร้ อ ม ห้องประชุมราชนครินทร์
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้
ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ

มีต่อด้านหลัง

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
วัน เวลา
กิจกรรม
สถานที่
08.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพฯ ร่ ว มประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ห้องประชุมราชนครินทร์
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประเมินคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม
ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพฯ ร่ ว มประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ห้องประชุมราชนครินทร์
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประเมินคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม
ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ

14.00-15.00 น.

คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพฯ เขี ย นรายงานผลการตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา/รายงานผลประเมิ น คุ ณ ภาพผ่ า น
ระบบ CHE QA Online
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ นําเสนอสรุปผลการประเมิน
เบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- อธิการบดีให้ข้อมูลย้อนกลับ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพฯ

15.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ **

กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เวลา 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

ห้องประชุมราชนครินทร์
ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ
ห้องประชุมราชนครินทร์
ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ

