รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปการศึกษา 2561

รายงาน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

คํานํา
การประเมินคุณภาพการศึกษา มีเปาหมายสําคัญเพื่อยืนยันการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย และ
สะทอนผลการทํางานที่ผานมาในแงมุมตางๆ ซึ่งเปน ประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจึงเปรียบเสมือนกระจกที่ชวยฉายภาพสะทอนของงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดําเนินการอยางรอบคอบ พิจารณา
ขอมูลอยางรอบดาน มีความเปนกลาง และแมนยําในเกณฑคุณภาพ จึงทําใหไดขอมูล “สะทอน” ที่ชัดเจนตรง
กับขอมูลจริง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขอขอบคุณทุกทานที่อํานวยความสะดวกในดาน
ตางๆ เปนอยางดียิ่ง และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2561 ฉบับนี้ จะเปนขอมูลสําคัญที่ชวยในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพเกิด
ผลสําเร็จตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตอไป

รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรีรัตน
ประธานคระกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประเมิน
สวนที่ 1 บทนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
1.3 อัตลักษณและเอกลักษณ
1.4 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
1.5 รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
1.7 จํานวนนักศึกษา
1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร
1.9 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
สวนที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบ
2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561
2.3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ
ภาคผนวก

หนา
1
4
5
6
6
6
7
8
8
9
9
10
12
14
17
18

ภาคผนวก ก บันทึกภาคสนาม

23

ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน
ภาคผนวก ค การเปรียบเทียบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557
และ 2561
ภาคผนวก ง กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561
ภาคผนวก จ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2561

41
45
50
53

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. ขอมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนมหาวิทยาลัยในกลุม ข สถาบันที่เนน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เพื่ อให ได บั ณฑิ ตที่ มี ความรู ความสามารถเป นหลั กในการขั บ เคลื่ อนการพั ฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรสูการสรางจุดเดนหรือความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยออกเปน 5 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น 3) การ
พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 4) การสงเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดก
ทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค และ 5)
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล
ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยไดเปดการเรียนการสอน จํานวน 72 หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 59 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 9 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตจํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร มีนักศึกษา ภาคปกติ-ภาค
พิเศษ ทุกระดับการศึกษา ทั้งหมด จํานวน 10,380 คน โดยจําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
9,621 คน นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 269 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 301 คน และ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 189 คน มีอาจารยปฏิบัติงานจริง 420 คน (นับรวมผูลาศึกษาตอ 25 คน)
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 509 คน มีคณะจัดการเรียนการสอน จํานวน 7 คณะ 1 วิทยาลัย ไดแก คณะ
ครุ ศ าสตร คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี คณะวิท ยาการจั ดการ คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสาธารณสุขศาสตร และวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
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2. ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2560 ตามเกณฑมาตรฐาน
ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ โดยผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีดังนี้
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 วิจัย
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

ตัว
บงชี้
5
3
1
1

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O คะแนนเฉลี่ย
3.15
5.00 3.30
3.93
3.73
5.00 5.00
4.58
5.00
5.00
5.00
5.00

3
13

3.35
พอใช

5.00
5.00
ดีมาก

4.26
4.19
ดี

4.75
4.43

ผลการ
ประเมิน
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

3. ในภาพรวมจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาสําหรับมหาวิทยาลัย มีดังนี้
จุดเดน
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1. การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) มีความชัดเจน
2. การพัฒนานักศึกษามีการมุงเนนในเรื่องของการแนะแนวใหกับนักศึกษา โดยเฉพาะเชิงจิตวิทยา มี
การสรางแฟนเพจในเรื่องของการใหคําปรึกษาในกลุมของเพื่อนชวยเพื่อน
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
1. มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับที่เกี่ยวกับงานบริการวิชาการสูชุมชน ไดแก การพัฒนา
ระบบและกลไกเกี่ยวกับอาจารยนักพัฒนาทองถิ่น
2. มหาวิทยาลัยมีการยกระดับ สงเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนที่หลากหลายและตอบสนองความ
ตองการของชุมชนเปนรูปธรรม โดยในปการศึกษา 2561 ไดมีผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นในแหลงชุมชนที่ไดรับการ
พัฒนาทิ้งสิ้น จํานวน 69 ผลิตภัณฑ แบงเปน จังหวัดปทุมธานี 43 ผลิตภัณฑ และจังหวัดสระแกว 26
ผลิตภัณฑ
3. มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการยกระดับสินคาทางการเกษตรรวมกับทางจังหวัดสระแกว โดยมีสวน
รวมในการผลักดันสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรรายการแรกของจังหวัดสระแกว ไดแก มะมวงน้ําดอกไมสระแกว
4. นักศึกษามีจิตอาสาที่มีทักษะในการลงชุมชนที่ดีสามารถคนหาศักยภาพของชุมชน และนํามาสงเสริม
ตอยอดจนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
1. ผูบริหารมีความมุงมั่น และพัฒนางานอยูเสมอ
2. การสรางบรรยากาศแหงความสุข ชวยใหเกิดความผูกพัน
3. คณะกรรมการติดตามผลทําใหเกิดการขับเคลื่อนงานและสรางความมั่นใจ ในการทํางานมากขึ้น
4. มหาวิทยาลัยไดเตรียมความพรอมการทํางานสูอนาคตหลายสวน โดยเฉพาะการใช OKR กับกลุม
บุคลากรเพื่อขยายสูกลุมคณาจารย การเตรียมปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู EdPEx และการ
เตรียมความพรอมจัดหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเตรียมใหบริการแกผูสนใจและสรางนวัตกรรมในทุกระดับ
จุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวม
1.1 อัตราการคงอยูและสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
1.2 ผลที่เกิดกับอาจารย และการบริหารและพัฒนาอาจารย
2. การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการบริการ
3. การรายงานผลการนํานักศึกษามาเขารวมในกิจกรรมดานการพัฒนานักศึกษาในระดับสถาบัน
4. ความไมสอดคลองระหวางวัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีการวัดผลของแผนพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยสวนใหญ มาจากงบประมาณภายใน และจํานวนงบประมาณที่สนับสนุนไม
เปนไปตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว
2. ระบบการยื่นคุมครองสิทธิ มีขั้นตอนภายในคอนขางซับซอน ทําใหใชระยะเวลานาน
3. ผลงานวิจัยสวนใหญขาดความหลากหลายในแหลงเผยแพร สวนใหญเปนผลงานที่เผยแพรในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ที่มีคาคะแนนถวงน้ําหนัก 0.2 (241 ผลงาน จากผลงานทั้งหมด 457 ผลงาน คิด
เปนรอยละ 52.74)
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
-จัดประมวลขอมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจากการจัดการความรูของหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เปนจุดเนนเกี่ยวกับ Productive Learning นอกจากนั้นควรเพิ่มเติมประเด็นการจัดการความรูให
เกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องอื่นๆ เพิ่มขึ้น
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รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

…………………………………………………………………..
(รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรีรัตน )
ประธานกรรมการ

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

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

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

…………………………………………………………………..
(อาจารย ดร.วรีรัตน สัมพัทธพงศ)
กรรมการและเลขานุการ
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วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา
2561 โดยกําหนดวันประเมิน ระหวางวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการ
ตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เพื่อรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑประเมินของแตละ
ตัวบงชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นที่ตองตรวจสอบระหวางการตรวจประเมิน วาง
แผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานใหคณะกรรมการประเมินแตละคน
1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย
(1) คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประชุ ม ร ว มกั บ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย บุคลากร เพื่อแนะนําคณะกรรมการประเมิน แจงวัตถุประสงคการ
ตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) สั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น ผู แ ทนสภามหาวิ ท ยาลั ย
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ ผูแทนอาจารย นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษยเกา ฯลฯ
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานของตัวบงชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน และการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผลการ
ประเมิน
1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย
(1) เสนอผลการประเมินดวยวาจา แกผูบริหาร คณาจารย และผูที่เกี่ยวของ เปดโอกาสใหคณะ
ไดชี้แจง ทําความเขาใจรวมกัน เปนอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผูประเมินไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิน และประสาน
กับผู รับผิ ดชอบงานประกันคุ ณภาพการศึ กษา เพื่อใหตรวจสอบยืนยั นความถูกต องหรือ ทักท วง หลั งจากนั้ น
คณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร เสนอ
ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อดําเนินการตอไป
2) การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
2.1) ขอ มู ล ส วนที่ เป น รายงานการประเมิ นตนเองการตรวจสอบความถู กต อ งของข อ มู ล ใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากตนฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สัมภาษณผูเกี่ยวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง
2.2) ขอมูลสวนที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่
เปนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการประกันคุณภาพ
(2) การนําเสนอผลตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ (3) การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอที่ประชุมของ
บุคลากรของหนวยรับตรวจเพื่อการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล
ทั้งนี้เกณฑการตัดสินผล เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ
ชื่อหนวยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมูที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
ประวัติความเปนมาโดยยอ
สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาตอ
การศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอมที่ดินประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ปจจุบัน คือ เลขที่
153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝกหัดครู และ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารยใหญคนแรก คือ
อาจารยนิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน โรงเรียนใชชื่อยอวา พ เปนสัญลักษณ และสีเขียว เปนสีประจํา
โรงเรียน เนื่องจากเปนสีประจําวันประสูติของพระองค ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 เปนวิทยาลัย
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯ ไว “ในพระบรมราชูปถัมภ” วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518
เสด็จฯ พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปดพระอนุสาวรียสมเด็จพระ
ราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และไดประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได
ยกฐานะเป น “มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด ปทุมธานี”
ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
ปรัชญา
วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยตนแบบแหงการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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พันธกิจ
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษยโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น และเปน
ตนแบบที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของทองถิ่น
3. ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจ
สัมพั น ธ และถ า ยทอด เผยแพร โ ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู
ประชาชนในทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
4. สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตาง
วั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู แ ละเผยแพร ม รดกทางวั ฒ นธรรม พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเปนตนแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
เปาประสงค
1. บั ณฑิ ตมี คุณ ภาพมาตรฐาน มีทั กษะในการคิดวิ เคราะห และการเรีย นรู ตลอดชีวิ ต มี
ศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่นเพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็งประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผูมีสวนไดเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวม
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการ
ของประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน
1.3 อัตลักษณ และ เอกลักษณ
อัตลักษณ
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น
เอกลักษณ
เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1.4 โครงสรางการแบงสวนราชการ

1.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อ.ดร.สุพจน ทรายแกว
อธิการบดี
รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
รองอธิการบดี
ผศ.เจษฎา ความคุนเคย
รองอธิการบดี
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต
รองอธิการบดี
อ.ไชย มีหนองหวา
รองอธิการบดี
ผศ.อาทิมา แปนธัญญานนท
ผูชวยอธิการบดี
ผศ.ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผศ.ประพันธพงษ ชิณพงษ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รศ.ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
คณบดีคณะครุศาสตร
ผศ.อารีย สงวนชื่อ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผศ.ดร.นิสา พักตรวิไล
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ผศ.ดร.ธีรธนิกษ ศิริโวหาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรู
ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20. น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 : 8

1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีหลักสูตรที่
เปดสอนจํานวน 72 หลักสูตร จําแนกเปน หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 56 หลักสูตร หลักสูตร
ระดับปริญญาโท จํานวน 9 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร
ตารางที่ 1.1 จํานวนระดับการศึกษา จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย
คณะ / วิทยาลัย
1 คณะครุศาสตร
2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3 คณะวิทยาการจัดการ
4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 คณะสาธารณสุขศาสตร
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม

ระดับการศึกษา
ประกาศ
ปริญญา
ปริญญา
นียบัตร
ตรี
โท
บัณฑิต
9
1
2
11
9
12
1
7
1
3
1
2
1
3
3
56
1
9

ปริญญา
เอก
2
1

3
6

รวม

รอยละ

14
11
9
13
8
4
3
9
72

19.44
15.28
12.50
19.44
11.11
5.56
4.17
12.50
100

1.7 จํานวนนักศึกษา
ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีนักศึกษา
ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา ทั้งหมด จํานวน 10,380 คน
ตารางที่ 1.2 จํานวนนักศึกษา จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

ครุศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
สาธารณสุขศาสตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มรภ.ไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว

ปริญญาตรี
ภาค
ภาค
ปกติ
พิเศษ
1,711
1,704
328
1,859 1,096
902
137
468
367
232
474
41
101
68
133
9,621

หนวย : คน

ระดับการศึกษา
ป.บัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ภาค
ภาค ภาค ภาค ภาค
พิเศษ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
269
132
2
69

3
4
22
13

269

127

301

13
13

14

91

189

รวม

รอยละ

2,183
2,032
2,955
1,055
839
254
515
346
201

21.03
19.58
28.47
10.16
2.45
8.08
4.96
3.33
1.94

10,380 100.00

ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 18 เดือนสิงหาคม ปการศึกษา พ.ศ. 2561

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 : 9

1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ บุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 929 คน ประกอบดวย บุคลากรสายวิชาการ จํานวน
420 คน (รวมอาจารยลาศึกษาตอ) จําแนกตามหนวยงานและตําแหนงทางวิชาการดังตารางที่ 1
จําแนกตามหนวยงาน และวุฒิการศึกษาดังตารางที่ 1.3 และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 509 คน
จําแนกตามคณะ/หนวยงาน และระดับการศึกษา ดังตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.3 จํานวนอาจารยจําแนกตามคณะ/วิทยาลัย และตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

(นับปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ)

คณะ/วิทยาลัย

รวม
ลา
ทั้งหมด ศึกษา
(คน) ตอ (คน)

รวมที่อยู
ปฏิบตั ิงานจริง
ไมรวมผูลา
ศึกษาตอ (คน)

อ.
ผศ. รศ.
ศ.
ครุศาสตร
42 17
3
0
62
3
59
เทคโนโลยีการเกษตร
18
6
1
0
25
0
25
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26.5 12
4
0
42.5
1
41.5
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
73 12
1
0
86
9
77
วิทยาการจัดการ
34 21
2
0
57
0
57
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
66.5 25
4
0
95.5
9
86.5
นวัตกรรมการจัดการ
29
1
0
0
30
0
30
คณะสาธารณสุขศาสตร
18
2
2
0
22
3
19
รวม
307 96 17 0
420
25
395
ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ตารางที่ 1.4 จํานวนอาจารยจําแนกตามคณะ/วิทยาลัย และวุฒิการศึกษา
ที่

คณะ/วิทยาลัย

1
2
3
4
5
6
7
8

ครุศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นวัตกรรมการจัดการ
สาธารณสุขศาสตร
รวม

วุฒิการศึกษา
(นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
ตรี
โท
เอก
31
31
15
10
29.5
13
69
17
45
12
63
32.5
14
16
16
6
282.5
137.5
0

รวมทั้งหมด
(คน)
62
25
42.5
86
57
95.5
30
22
420

ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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ตารางที่ 1.5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหนวยงานและคุณวุฒิ

ระดับการศึกษา
คณะ/หนวยงาน
ต่ํากวา
ปริญญา รวม
ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาตรี
เอก
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1 ครุศาสตร
1
7
2
2
3
15
2 เทคโนโลยีการเกษตร
2
3
1
6
1
13
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
5
4
5
1
18
4 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2
4
1
7
1
15
5 วิทยาการจัดการ
4
4
4
6
18
6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4
6
4 15
4
33
7 นวัตกรรมการจัดการ
1
4
5
8 สาธารณสุขศาสตร
1
2
5
8
9
บัณฑิตวิทยาลัย
6
1
7
10
สํานักงานอธิการบดี
1
1
11
- กองกลาง
57 4 16 33 4
5
119
12
- งานวิเทศสัมพันธ
2
2
13
- งานพัฒนาอาจารยฯ
3
3
14
- งานบริหารทรัพยสินและรายได 21 41 9 19
1
91
15
- งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร
2
1
3
- มรภ. ไลยอลงกรณ ในพระบรม
16
1
1
2
ราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร
17
- กองพัฒนานักศึกษา
1
1
7
1
3
13
18
- งานศิลปวัฒนธรรม
1
1
2
19
- กองนโยบายและแผน
2
4
1
7
20
- งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
1
3
4
21
หนวยตรวจสอบภายใน
2
2
22
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
3 12
1
16
23
ศูนยภาษา
1
4
5
24
งานวิชาศึกษาทั่วไป
1
3
1
5
25 สํานักสงเสริมการเรียนรูฯ
1
2
2
1
2
8
26
งานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
1
1
1
3
27 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
1
4
5 15 1
1
27
28 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1
4
1
1
7
29
งานบมเพาะธุรกิจฯ (UBI)
1
2
3
30 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2
1
3
31 โรงเรียนสาธิต
5 18
10
33
มรภ. ไลยอลงกรณ ในพระบรม
32
11 3
1
2
1
18
ราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว
รวมทั้งหมด
214
251
43
1
509
ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ขอมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 : 11

1.9 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
งบประมาณ
ตารางที่ 1.6 เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
ประเภท

ปงบประมาณ
2560
รอยละ
2561
เพิ่ม/ลด
2562
เพิ่ม/ลด
514,216,100 70.00 518,818,800
0.90 513,436,600
2.43
220,355,000 30.00 305,609,400 38.69 182,507,400 -40.28
734,571,100 100.00 824,428,200 12.23 713,944,000 -13.40
ที่มา : กองนโยบายและแผน ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 หนา 50

งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายได
รวม

1.10 ขอมูลอาคาร สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีพื้นที่ใหบริการทางการศึกษาดังนี้
1. มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งอยูเลขที่ เลขที่ 1 หมู 20
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ทั้งหมด 381 ไร 2 งาน 91 ตารางวา
มีอาคารและสิ่งปลูกสราง ดังนี้
ตารางที่ 1.7 แสดงรายละเอียดอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารตอเติมระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2
อาคารนิเทศศาสตร
อาคารบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาคารเรียน 5
อาคารศูนยวิทยาศาสตร
อาคารสํานักงานคณะวิทยาศาสตร
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
อาคารปฏิบัตกิ ารคหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารเรียนคณะเกษตร
อาคารแปรรูปเกษตร
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารโรงเลี้ยงไกไข
อาคารโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารโรงเรือนเลี้ยงไกไขระบบปด
อาคารโรงเลี้ยงไขไก

ปที่เริ่ม
กอสราง

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

ชื่ออาคาร
คณะครุศาสตร
อาคารเรียน 6
อาคารเรียน 7
โรงจอดยานพาหนะ
อาคารกิจกรรมนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารออกแบบเซรามิกส
อาคารฝกงานชางยนต
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารวัสดุศาสตร
อาคารปฏิบัตกิ ารเซรามิกส
ลานจอดพาหนะ
อาคารปฏิบัตกิ ารเครื่องกล
อาคารกิจกรรมนักศึกษา
โรงเรียนสาธิตฯ
อาคารเรียน 3
อาคารเรียน 4
อาคารเรียนอนุบาลสาธิต
อาคารโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารหอสมุดกลาง
หองประชุมปกหองสมุด
อาคาร 4 ชั้น

ปที่เริ่ม
กอสราง
2518
2518
2543
2548
2518
2540
2540
2543
2543
2545
2550
2552
2518
2518
2547
2555
2518
2518
2537

2559
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ชื่ออาคาร
อาคารสวนกลาง
หอประชุมวไลยอลงกรณ
อาคารยิมเนเซียม 1
อาคาร 60 ป วไลยอลงกรณ
โรงจอดรถฝายพาหนะ
อาคาร 100 ป สมเด็จพระเทพศรีนครินทร
สนามเทนนิส
สนามบาสเกตบอล
สนามกีฬากลาง
สระวายน้าํ อวยพรเปลงวานิช
อาคารยิมเนเซียม 2
สนามวอลเลยบอลชายหาด
อาคารสํานักงานฝายยานพาหนะ
อาคารกองพัฒนาศึกษา
อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ
อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ
อาคารยิมเนเซียม 3
อาคารพยาบาล
อาคารแสดงผลงานนักศึกษา
อาคารสงเสริมการเรียนรู
โรงเก็บวัสดุงานอาคารสถานที่
ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมสรางสรรค(เรือนไทย)
อาคารสัมมนาอนุรักษณพันธกรรมพืช
อาคารขยายพันธุพืช
อาคารเรือนเพาะชําศูนยอนุรักษณพันธุกรรมพืช
อาคารจําหนายผลิตภัณฑศูนยอนุรักษณพันธุกรรมพืช
อาคารเอนกประสงคและหองน้ําพันธุกรรมพืช
อาคารเรียนรวม
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
อาคารอนุรักษสิ่งแวดลอม
อาคารสํานักงานสงเสริมการเรียนรู
อาคารศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ปที่เริ่ม
กอสราง
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
สํานักบริหารทรัพยสินและรายได
หอพักเพพาย
หอพักโกเมน
หอพักมรกต
หอพักมุกดา
หอพักนิลรัตน
หอพักบุษราคัม
หอพักทับทิม
โรงอาหาร
อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ
หอพักเพชร
อาคารที่พักอาศัยอาจารยและเจาหนาที่
บานพักอาจารยหลังเดี่ยว 58 หลัง
หองแถวไม 2 ชั้น เจาหนาที่ 3 หลัง 14 หอง
บานพักอาจารย (คสล.+ไม) 1 หลัง
บานพักอาจารยแฝด 11 หลัง
บานพักอาจารย (ไม) 2ชั้น 1 หลัง (4 หอง)
บานพักอาจารย (ไม) 2 ชั้น 1 หลัง (6 หอง)
หองแถวไม 2 ชั้น อาจารย 1 หลัง 12 หอง
แฟลตเจาหนาที่ 3 ชั้น 1 หลัง 20 หอง
หองแถวชั้นเดียว เจาหนาที่ 7 หลัง 51 หอง
บานพักอาจารย สรางใหม บานแฝด 5 หลัง

ปที่เริ่ม
กอสราง
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2560 หนา 65-67

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว ตั้งอยูที่
ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 27000 มีพื้นที่ทั้งหมด 615 ไร 2 งาน 51 ตารางวา
ชื่ออาคาร
อาคารพัสดุและพยาบาล
บานพักเจาหนาที่
บานพักรับรอง
อาคารเรียน 2
อาคารโรงอาหาร
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ชั้น
อาคารเรียน 5

ปที่เริ่ม
กอสราง
2543
2543
2543
2543
2543
2548
2548

ชื่ออาคาร
หอพักนักศึกษา 1
หอพักนักศึกษา 2
โรงจอดรถ
โรงจอรถหอพักนักศึกษา
อาคารสวัสดิการ
อาคารอเนกประสงคหอพักนักศึกษา

ปที่เริ่ม
กอสราง
2558
2558
2559
2559
2559
2559

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2561 หนา 68
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สวนที่ 2
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผล
มีหลักสูตรจํานวน 72 หลักสูตร
3.51
การบริหารจัดการ
ผลรวมของคาคะแนนเฉลี่ยของทุก
คะแนน
หลักสูตรโดยรวม
หลักสูตร 237.64 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 1.2
จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิ
อาจารยประจํา
รอยละ ปริญญาเอก เทากับ 137.5 คน
สถาบันที่มีคุณวุฒิ
30 จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 420
ปริญญาเอก
คน คิดเปนรอยละ 32.74
ตัวบงชี้ที่ 1.3
จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนง
อาจารยประจํา
ทางวิชาการ จํานวน 113 คน
รอยละ จําแนกเปน ผศ. จํานวน 96 คน
สถาบันที่ดํารง
42.15 รศ. จํานวน 17 คน จากจํานวน
ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารยทั้งหมด 420 คน คิดเปน
รอยละ 26.91
ตัวบงชี้ที่ 1.4 การ
บริการนักศึกษา
6 ขอ
6 ขอ (ขอ 1-6)
ระดับ
ปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.5
กิจกรรมนักศึกษา
6 ขอ
6 ขอ (ขอ 1-6)
ระดับ
ปริญญาตรี
ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

การบรรลุ
เปาหมาย

การประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)
(คะแนน)

ไม
บรรลุ

3.30
คะแนน

3.30
คะแนน

บรรลุ

4.09
คะแนน

4.09
คะแนน

ไม
บรรลุ

2.24
คะแนน

2.24
คะแนน

บรรลุ

5.00
คะแนน

5.00
คะแนน

บรรลุ

5.00
คะแนน

5.00
คะแนน

3.93
คะแนน

3.93
คะแนน
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ตัวบงชี้

เปาหมาย

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไก
การบริหารและ
6 ขอ
6 ขอ (ขอ 1-6)
พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงิน คาเฉลี่ย ผลรวมคะแนนการประเมิน
สนับสนุนและ
5.00 เทากับ 29.82
เงิน
จํานวน คะแนน
ที่ คณะ/วิทยาลัย
งานวิจัยงาน
สนับสนุนฯ อาจารย ประเมิน
วิทยาศาสตรและ
1
3,201,800 86.5
3.09
สรางสรรค
เทคโนโลยี
2
3
4
5
6

7

8

เทคโนโลยี
662,800
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการ
1,170,000
เกษตร
มนุษยศาสตรและ
2,193,266
สังคมศาสตร
คณะครุศาสตร
1,399,571
วิทยาการจัดการ
502,000
วิทยาลัยนวัตกรรม
2,101,467
การจัดการ
- กลุมสาขาวิชา
1,452,103
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- กลุมสาขาวิชา
649,364
มนุษยศาสตรฯ
สาธารณสุขศาสตร 2,736,000
ผลรวม
13,966,904

41.5

1.33

25

3.90

77

5.00

59
57

4.74
1.76

4
5
6
7

8

เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร 16.00
เทคโนโลยี
22.60
อุตสาหกรรม
ครุศาสตร
31.20
มนุษยศาสตรและ 32.80
สังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ 21.20
สาธารณสุขศาสตร 21.00
วิทยาลัย
10.20
นวัตกรรมการ
จัดการ
- กลุมสาขาวิขา
4.60
วิทยาศาสตรและ
ฯ
- กลุมสาขาวิขา
5.60
มนุษยศาสตรและฯ
ผลรวม
196.60

5.00
คะแนน

5.00
คะแนน

บรรลุ

3.73
คะแนน

3.73
คะแนน

บรรลุ

5.00
คะแนน

5.00
คะแนน

4.58
คะแนน

4.58
คะแนน

บรรลุ

30
6

5.00

24
19
395

5.00
3.73

คาเฉลี่ย ผลรวมคะแนนการประเมิน
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ผลงานวิชาการของ 5.00 เทากับ 40
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
คณะ/วิทยาลัย/
อาจารยประจําและ
ที่
คา จํานวน
หนวยงานวิจัย
รอยละ ประเมิน
น้ําหนัก อาจารย
นักวิจัย
1 วิทยาศาสตรและ 41.60 95.5 43.56 5.00
2
3

การประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)
(คะแนน)

25
42.5

64.00 5.00
53.17 5.00

62
86

50.32 5.00
38.13 5.00

57
22
30

37.19 5.00
81.81 5.00
5.00

6

76.67

24

23.33

420

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 วิจัย

5.00
5.00
5.00
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ตัวบงชี้

เปาหมาย

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การ
บริการวิชาการแก
6 ขอ
สังคม

ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เปาหมาย

6 ขอ (ขอ 1-6)

บรรลุ

การประเมิน การประเมิน
ตนเอง คณะกรรมการ
(คะแนน) (คะแนน)

5.00
คะแนน

5.00
คะแนน

5.00
คะแนน

5.00
คะแนน

บรรลุ

5.00
คะแนน

5.00
คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00
คะแนน

5.00
คะแนน

บรรลุ

5.00
คะแนน

5.00
คะแนน

ไม
บรรลุ

4.26
คะแนน

4.26
คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุ
6 ขอ
6 ขอ (ขอ 1-6)
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การ
บริหารของคณะ
เพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตาม
7 ขอ
7 ขอ (ขอ 1-7)
พันธกิจ กลุม
สถาบันและ
เอกลักษณของ
สถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ผลรวมคะแนนการประเมินของ
ผลงานการ
ระดับคณะ เทากับ 34.07
ผลการ
ระดับ
บริหารงานของ
ที่
คณะ/วิทยาลัย
ประเมิน
คุณภาพ
(คะแนนเฉลี่ย)
คณะ
1 ครุศาสตร
4.60
ดีมาก
คาเฉลี่ย
4.51

2 เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตรและ
3
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและ
4
สังคมศาสตร
5 สาธารณสุขศาสตร
วิทยาลัยนวัตกรรม
6
การจัดการ
7 วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยี
8
อุตสาหกรรม
คาเฉลี่ยคะแนน

4.56
4.47
4.27
4.11
4.10
4.08
3.88

4.26

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 5.3
ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เปาหมาย

6 ขอ

6 ขอ (ขอ 1-6)

บรรลุ

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561
คะแนนประเมินเฉลี่ย
ตัว
องคประกอบ
คะแนน
P
O
บงชี้ I
เฉลี่ย
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
5 3.17 5.00 3.30 3.93
องคประกอบที่ 2 วิจัย
3 3.73 5.00 5.00 4.58
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
1
5.00 5.00
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
1
5.00 5.00
ศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหาร
3
5.00 4.26 4.75
จัดการ
รวม
13 3.35 5.00 4.19 4.43
ดี
ผลการประเมิน
พอใช
ดี
มาก
ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

การประเมิน การประเมิน
ตนเอง คณะกรรมการ
(คะแนน) (คะแนน)

5.00
คะแนน

5.00
คะแนน

4.75
คะแนน

4.75
คะแนน

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
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2.3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ
รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ จําแนกตาม
องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเดน
แนวทางการพัฒนา
1. การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive
Learning) มีความชัดเจน
2. การพัฒนานักศึกษามีการมุงเนนในเรื่องของ
การแนะแนวให กั บ นั ก ศึ ก ษา โดยเฉพาะเชิ ง
จิตวิทยา มีการสรางแฟนเพจในเรื่องของการให
คําปรึกษาในกลุมของเพื่อนชวยเพื่อน
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวม
1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวม
มีหลักสูตรปรับปรุงที่ไดคะแนนระดับปานกลาง
จํานวน 14 หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยควรหา
แนวทางแกไขมีรายละเอียดดังนี้
1.1 อัตราการคงอยูและสําเร็จการศึกษาของ
1.1 แนวโนมอัตราการคงอยูและสําเร็จ
นักศึกษา
การศึกษาของนักศึกษาไมแสดงถึงแนวโนมที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัย ควรหาทางแกไขอยางเรงดวน
1.2 ผลที่เกิดกับอาจารย และการบริหารและ
1.2 อัตราการคงอยูของอาจารยในหลักสูตร
พัฒนาอาจารย
ดังกลาวอยูในระดับที่ไมแนนอน ดังนั้น จึงมีการ
รับอาจารยใหมเขามาประจําหลักสูตรอยูเสมอ
สงผลตอการบริหารและพัฒนาอาจารย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแกไขดานการบริหารงาน
บุคคลในการธํารงรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
2. การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและ
2. การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและ
การบริการ
การบริการควรประเมินจากวัตถุประสงคหลักของ
กิจกรรมเพื่อใหเกิดการสะทอนผลการดําเนินที่
สงผลตอการพัฒนาอยางแทจริง
3. การรายงานผลการนํานักศึกษามาเขารวมใน 3. ควรมีการรายงานผลการนํานักศึกษาเขา
กิจกรรมดานการพัฒนานักศึกษาในระดับสถาบัน รวมกิจกรรมระดับสถาบันตอหลักสูตร เพื่อเปน
การคืนขอมูลผลตอหลักสูตร วานักศึกษาไดอะไร
จากการมีสวนรวมจากกิจกรรมตางๆ เพื่อให
หลักสูตรไดรับทราบผลสะทอนของนักศึกษา
และนําไปสูที่การปรับปรุงและเสริมสรางสมรรถ
นักศึกษาตอไป
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จุดที่ควรพัฒนา
4. ความไมสอดคลองระหวางวัตถุประสงค
เปาหมาย และวิธีการวัดผลของแผนพัฒนา
นักศึกษา

แนวทางการพัฒนา
4. ควรมีการปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษาที่
แสดงถึงเปาหมาย กระบวนการ รวมถึงการวัด
และประเมินผลตามแผน เพื่อใหเกิดความชัดเจน
สูการปฏิบัติ นอกจากนี้ควรนํามาใชเปนแผนงาน
กลางระดับมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงการ
พัฒนานักศึกษาระหลักสูตรและคณะที่มีทิศทาง
เดียวกันตอไป

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยสวนใหญ มาจาก
1. ปรับระบบและขั้นตอนในการพิจารณาทุน
งบประมาณภายใน และจํานวนงบประมาณที่
วิจัย รวมถึงการเบิกจายงบประมาณวิจัย ใหเอื้อ
สนับสนุนไมเปนไปตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัย ตอการทํางานของอาจารยและนักวิจัย
ตั้งไว
2. ระบบการยื่นคุมครองสิทธิ มีขั้นตอนภายใน
2. ปรับระบบการยื่นคุมครองสิทธิ ลดขั้นตอน
คอนขางซับซอน ทําใหใชระยะเวลานาน
การดําเนินการบางขั้น เพื่อใหยนระยะเวลาใน
การยื่นจดแจง
3. ผลงานวิจัยสวนใหญขาดความหลากหลาย
3. ควรสนับสนุนใหอาจารยสรางองคความรูที่
ในแหลงเผยแพร สวนใหญเปนผลงานที่เผยแพร แสดงถึงความเชี่ยวชาญ หรือความถนัดเฉพาะ
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ที่มีคาคะแนน ดานของอาจารย รวมถึงสงเสริม สนับสนุน รวมถึง
ถวงน้ําหนัก 0.2 (241 ผลงาน จากผลงานทั้งหมด ยกระดับการตีพิมพผลงานวิจัยใหมีการเผยแพร
457 ผลงาน คิดเปนรอยละ 52.74)
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีระดับคุณภาพ
สูงขึ้น หรือกําหนดเงื่อนไขในการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการที่เปนการตีพิมพในวารสาร วิชาการ
ระดับนานาชาติ โดยอาจใชการสงเสริมในรูปแบบ
การสรางขวัญกําลังใจ ตลอดจนยกยองนักวิจัยที่มี
ผลงานตีพิมพในระดับคุณภาพสูง
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับ
ที่เกี่ยวกับงานบริการวิชาการสูชุมชน ไดแก การ
พัฒนาระบบและกลไกเกี่ยวกับอาจารยนักพัฒนา
ทองถิ่น
2. มหาวิทยาลัยมีการยกระดับ สงเสริม และ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนที่หลากหลายและ
ตอบสนองความตองการของชุมชนเปนรูปธรรม
โดยในปการศึกษา 2561 ไดมีผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น
ในแหลงชุมชนที่ไดรับการพัฒนาทิ้งสิ้น จํานวน
69 ผลิตภัณฑ แบงเปน จังหวัดปทุมธานี 43
ผลิตภัณฑ และจังหวัดสระแกว 26 ผลิตภัณฑ
3. มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการยกระดับ
สินคาทางการเกษตรรวมกับทางจังหวัดสระแกว
โดยมีสวนรวมในการผลักดันสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรรายการแรกของจังหวัดสระแกว ไดแก
มะมวงน้ําดอกไมสระแกว
4. นักศึกษามีจิตอาสาที่มีทักษะในการลงชุมชน
ที่ดีสามารถคนหาศักยภาพของชุมชน และนํามา
สงเสริมตอยอดจนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเดน
1. ผูบริหารมีความมุงมั่น และพัฒนางานอยู
เสมอ
2. การสรางบรรยากาศแหงความสุข ชวยให
เกิดความผูกพัน
3. คณะกรรมการติดตามผลทําใหเกิดการ
ขับเคลื่อนงานและสรางความมั่นใจ ในการทํางาน
มากขึ้น
4. มหาวิทยาลัยไดเตรียมความพรอมการ
ทํางานสูอนาคตหลายสวน โดยเฉพาะการใช
OKR กับกลุมบุคลากรเพื่อขยายสูกลุมคณาจารย
การเตรียมปรับระบบการประกันคุณภาพ

แนวทางเสริมจุดเดน
1. ถอดบทเรียนการทํางานลงพื้นที่เพื่อใหการ
บริการวิชาการสูชุมชนของอาจารยนักพัฒนา
ทองถิ่นนําไปสูการเรียนรู อาจจะจัดใหมีเวที
แลกเปลี่ยนเปนระยะ และจัดใหมีการสราง
เครือขายการทํางานระหวางอาจารยทุกคณะกับ
อาจารยนักพัฒนาและเครือขายที่เกี่ยวของ โดย
มหาวิทยาลัยจัดระบบกลไกรองรับใหสามารถ
เชื่อมโยงงานตามภารกิจดานวิจัย การเรียนการ
สอน รวมกับการใหบริการวิชาการสูชุมชน และ
การเขาสูตําแหนงวิชาการ
2. ควรมีระบบฐานขอมูลการทํางานในพื้นที่
บริการวิชาการในดานตางๆ ที่ชัดเจนและ
ครอบคลุม ที่ทําใหเกิดประโยชนตอการวาง
แผนการทํางานในโอกาสตอไป

แนวทางเสริมจุดเดน
1. ทบทวนระบบกระบวนการสื่อสาร การทํางาน
ใหหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ทั้งระหวางกลุม
ผูบริหาร ผูบริหารกับทีมทํางาน เพื่อใหแนวคิดใหม
สูการปฏิบัติไดอยางมั่งคง และเชื่อมโยงสูการ
ทํางานอยางมีความสุขมากขึ้น
2. ควรจัดกิจกรรมสรางความสุขหลากหลาย
ลักษณะ โดยเฉพาะในลักษณะที่ไมเปนทางการ
และขยายลงสูนักศึกษา อันจะนําสูมหาวิทยาลัย
แหงความสุข และการอยูรวมกันอยางสมัคร
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จุดเดน
การศึกษาสู EdPEx และการเตรียมความพรอม
จัดหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเตรียมใหบริการแก
ผูสนใจและสรางนวัตกรรมในทุกระดับ

แนวทางเสริมจุดเดน

สมานสามัคคี
3. ควรถอดบทเรียนการทํางานที่ผานมา และ
ฟงเสียงสะทอนจากผูปฏิบัติเกี่ยวกับปญหาการ
ทํางานและกระบวนการขับเคลื่อนงาน โดย
เฉพาะงานที่ริเริ่มใหมและเชื่อมโยงสูการปรับปรุง
การทํางานและการสรางความเขาใจที่แทจริงของ
บุคลากรและผูบริหารในระดับตางๆ
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
จัดประมวลข อมูล ในภาพรวมของมหาวิทยาลั ย จั ด ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ การ
จากการจั ด การความรู ข องหน ว ยงานต า งๆ บริหารงานของคณะที่ไดคะแนนระดับดีมาก
โดยเฉพาะประเด็ น ที่ เ ป น จุ ด เน น เกี่ ย วกั บ
Productive Learning นอกจากนั้นควรเพิ่มเติม
ประเด็นการจัดการความรูใหเกี่ยวกับการเรีย น
การสอนเรื่องอื่นๆ เพิ่มขึ้น
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
บันทึกภาคสนาม
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บันทึกภาคสนาม
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
(SAR)
คณะกรรมการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
คาเปาหมาย
: 3.51 คะแนน
ขอคนพบ
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวน
: 3.30 คะแนน
: 3.30 คะแนน
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
72
-ระดับปริญญาตรี
56
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
- ระดับ ป.บัณฑิต
1
ตนเอง
กรรมการ
- ระดับปริญญาโท
9
: 3.30 คะแนน
: 3.30 คะแนน
- ระดับ ป.บัณฑิตขัน้ สูง
0
- ระดับปริญญาเอก
6
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
- จํานวนหลักสูตรทีผ่ านการกํากับมาตรฐาน
72
 บรรลุ
 บรรลุ
-ระดับปริญญาตรี
56
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
- ระดับ ป.บัณฑิต
1
หมายเหตุ :
- ระดับปริญญาโท
9
(เหตุผลของการประเมินที่ตา งจากที่ระบุใน
- ระดับ ป.บัณฑิตขัน้ สูง
0
SAR)
- ระดับปริญญาเอก
6
- จํานวนหลักสูตรทีไ่ มผานการกํากับมาตรฐาน
0
-ระดับปริญญาตรี
0
- ระดับ ป.บัณฑิต
0
- ระดับปริญญาโท
0
- ระดับ ป.บัณฑิตขัน้ สูง
0
- ระดับปริญญาเอก
0
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม
3.30
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ขอคนพบ
มีอาจารยประจําทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 420 คน มี
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 137.50 คน

ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย
: รอยละ 30
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
: รอยละ 32.74
: รอยละ 32.74

วิธีการคํานวณ :
คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
ตนเอง
: 4.09 คะแนน
: 4.09 คะแนน

137.5

420

X 100

= รอยละ 32.74

การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ

เปรียบเทียบรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน
32.74
40

X5

= 4.09 คะแนน

ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ)
จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก

จํานวน

หมายเหตุ :
(เหตุผลของการประเมินที่ตา งจากที่ระบุ
ใน SAR)

420
137.50
4.09

ขอเสนอแนะ
รอยละของคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจําแนกรายคณะ ดังนี้
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 31 คน(95.5) รอยละ 34.03
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 13 คน(42.5) รอยละ 30.59
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 10 คน(25 คน) รอยละ 40.00
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 17 คน(86 คน) รอยละ 19.77
- คณะครุศาสตร จํานวน 31 คน(62 คน) รอยละ 50
- คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 12 คน(57 คน) รอยละ 21.05
- คณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 6 คน(22 คน) รอยละ 27.27
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จํานวน 16 คน(30 คน) รอยละ 53.33
พบวามี 5 คณะ ที่บรรลุเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด (รอยละ 30)
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย
: รอยละ 42.15
ขอคนพบ
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
อาจารยประจําทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 420 คน มีอาจารย : รอยละ 26.91 : รอยละ 26.91
ประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 113 คน
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
วิธีการคํานวณ :
ตนเอง
ตนเอง
คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
: 2.24 คะแนน
: 2.24 คะแนน
113

X 100

420

= รอยละ 26.91

การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ

= 2.24 คะแนน

หมายเหตุ :
(เหตุผลของการประเมินที่ตา งจากที่ระบุ
ใน SAR)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

เปรียบเทียบรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน
26.91
60

ขอมูลพื้นฐาน

X5

รายการขอมูล

จํานวน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและศึกษาตอ)
420
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย
307
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผศ.
96
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรศ.
17
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนง ศ.
0
รวมผูที่มีตําแหนงทางวิชาการทั้งหมด
113

ขอเสนอแนะ
รอยละของตําแหนงทางวิชาการ จําแนกรายคณะ ดังนี้
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 29 คน(95.50) รอยละ 30.37
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 16 คน(42.50) รอยละ 37.65
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 7 คน(25) รอยละ 28.00
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 13 คน(86) รอยละ 15.12
- คณะครุศาสตร จํานวน 20 คน(62) รอยละ 32.26
- คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 23 คน(57) รอยละ 40.35
- คณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 4 คน(22) รอยละ 18.18
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จํานวน 1 คน(30) รอยละ 3.33
พบวาไมมีคณะใดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว (รอยละ 42.15)
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้
 1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต การเขาสูอาชีพแก
นักศึกษาในสถาบัน

ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย
: 6 ขอ
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
: 6 ขอ(ขอ 1-6)
: 6 ขอ (ขอ 1-6)

 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
ตนเอง
ตนเอง
: 5 คะแนน
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก : 5 คะแนน
นักศึกษา

การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการจัดบริการในขอ 1-3 ทุก  ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
ขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ :
 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการให (เหตุผลของการประเมินที่ตา งจากที่ระบุ
ขอมูลเพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ใน SAR)
................................................................................
................................................................................
 6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
................................................................................
................................................................................
................................................................................
..............................................................................
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย
: 6 ขอ
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้
 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
: 6 ขอ(ขอ 1-6)
: 6 ขอ(ขอ 1-6)
นักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมตอไปนี้ให
ครบถวน
(1) กิจกรรมส งเสริมคุณ ลักษณะบั ณ ฑิตที่พึงประสงคที่กํ าหนดโดย
สถาบัน
(2) กิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ
(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
(4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
(5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
ตนเอง
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ :
(เหตุผลของการประเมินที่ตา งจากที่ระบุใน
 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
SAR)
 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค ................................................................................
................................................................................
ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
................................................................................
 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา ................................................................................
................................................................................
นักศึกษา
..............................................................................
 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
(SAR)
คณะกรรมการ
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งาน คาเปาหมาย
: 6 ขอ
สรางสรรค
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้
: 6 ขอ (ขอ 1-6)
: 6 ขอ (ขอ 1-6)
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนใน
การบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
ตนเอง
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบตั ิงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองาน
สรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
 บรรลุ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต  บรรลุ
 ไมบรรลุ
งานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน  ไมบรรลุ
หองปฏิบัติการวิจัย
หมายเหตุ :
- กิจรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจยั หรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุม
(เหตุผลของการประเมินที่ตา งจากที่ระบุใน
วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
SAR)
ศาสตราจารยรับเชิญ(visiting professor)
................................................................................
................................................................................
 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
................................................................................
................................................................................
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
................................................................................
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พในวารสารระดับชาติหรือ
..............................................................................
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในกรประชุมวิชาการ
หรือการตีพมิ พเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
 6. ระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ขอเสนอแนะ
ระบบการยื่นคุมครองสิทธิ มีขั้นตอนภายในคอนขางซับซอน ทําใหใชระยะ
เวลานานในการยื่นจดแจง
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย
: คาเฉลี่ย 4.51
ขอคนพบ
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารย : 3.73 คะแนน
: 3.73คะแนน
ประจําทั้งหมด (นับรวมมหาวิทยาลัย ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร า งสรรค ต อ จํ า นวน อาจารย ป ระจํ า และนั ก วิ จั ย ประจํ า ทั้ ง หมดรวม คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
13,966,904 บาท มี อาจารยที่นับปฏิบัติงานจริง (ไมรวมศึกษาตอ) จํานวน 395 ตนเอง
: 3.73 คะแนน
คน จํานวนนักวิจัยประจํา จํานวน - คน รวมทั้งหมด 395 คน โดยสรุปผลคะแนน : 3.73 คะแนน
ไดดังนี้
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
ที่
คณะ/หนวยงานวิจัย
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
ประเมิน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3,201,800
86.5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
662,800
41.5
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1,170,000
25
คณะมนุษยศาสตรฯ
2,193,266
77
คณะครุศาสตร
1,399,571
59
คณะวิทยาการจัดการ
502,000
57
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
2,101,467
30
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
7
1,452,103
6
เทคโนโลยี
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ
649,364
24
8 คณะสาธารณสุขศาสตร
2,736,000
19
ผลรวมคาเฉลี่ยคะแนนระดับคณะ
คะแนนภาพรวมมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย)
1
2
3
4
5
6

37,015.03
15,971.08
46,800
28,483.97
23,721.54
8,807.02
70,048.90

3.09
1.33
3.90
5.00
4.74
1.76

242,017.17

5.00

27,056.83
144,000.00

5.00
29.82
3.73

หมายเหตุ :
(เหตุผลของการประเมินที่ตา งจากที่ระบุใน
SAR)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
..............................................................................

สูตรการคํานวณ

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุงาน
วิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจยั
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของ
สถาบัน

= คะแนนที่ได

29.82
8

= 3.73 คะแนน

ขอเสนอแนะ
ควรปรับ ระบบและขั้ นตอนในการพิจ ารณาทุ นวิจั ย และการเบิก จา ย
งบประมาณวิจัย ใหเอื้อตอการทํางานของอาจารยและนักวิจัย

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 : 30

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย
: คาเฉลี่ย 5 .00
ขอคนพบ
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการของนักวิจัย จํานวน 457 เรื่อง โดยเปนผลงาน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน จํานวน 241 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 38 เรื่อง
คาน้ําหนักคาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 63 เรื่อง 0.80 จํานวน 81 เรื่อง และ คา คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
น้ําหนัก 1.00 จํานวน 21 เรื่อง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของ ตนเอง
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
นักวิจัยเทากับ 187
ตัวตั้ง
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
41.60
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
16.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22.60
คณะครุศาสตร
31.22
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
32.80
คณะวิทยาการจัดการ
21.20
คณะสาธารณสุขศาสตร
21.00
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- กลุมสาขาวิขาวิทยาศาสตรและ
4.60
เทคโนโลยี
- กลุมสาขาวิขามนุษยศาสตรและ
5.60
สังคมศาสตร
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ตัวหาร
(นับปฏิบัติงานจริง
รวมผูลาศึกษา
ตอ)
95.5
25
42.5
62
86
57
22

ผลลัพธ
(รอยละ)

คะแนน

43.56
64.00
53.17
50.32
38.13
37.19
81.81

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

6

76.67

24

23.33

5.00
5.00
40 (5.00)

การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
หมายเหตุ :
(เหตุผลของการประเมินที่ตา งจากที่ระบุใน
SAR)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
..............................................................................

สูตรการคํานวณ
ผลรวมของผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของ
สถาบัน
40

8

= คะแนนที่ได

= 5.00 คะแนน

ขอเสนอแนะ
1. ผลงานทางวิชาการสวนใหญ ยังเปนการนําเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติ
2. ตรวจสอบความถูกตองของผลงานวิจัย

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 : 31

จุดเดน แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอปรับปรุง
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ระบบการยื่นคุมครองสิทธิ มีขั้นตอนภายในคอนขางซับซอน ทําใหใชระยะเวลานาน
2. เงิ นสนับ สนุนงานวิจัยสวนใหญ มาจากงบประมาณภายใน และจํานวนงบประมาณที่สนับสนุน ไม
เปนไปตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว
3. ผลงานวิจัยสวนใหญขาดความหลากหลายในแหลงเผยแพร สวนใหญเปนผลงานที่เผยแพรในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ที่มีคาคะแนนถวงน้ําหนัก 0.2 (241จาก 444 ผลงาน คิดเปนรอยละ 54.28)
ขอปรับปรุง
1. ปรับระบบการยื่นคุมครองสิทธิ ลดขั้นตอนการดําเนินการบางขั้น เพื่อใหยนระยะเวลาในการยื่นจดแจง
2. ปรับระบบและขั้น ตอนในการพิจารณาทุน วิจัย รวมถึงการเบิกจายงบประมาณวิจัย ใหเอื้ อตอการ
ทํางานของอาจารยและนักวิจัย
3. ควรสนับสนุนใหอาจารยสรางองคความรูที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ หรือความถนัดเฉพาะดานของ
อาจารย รวมถึงสงเสริ ม สนับ สนุ น รวมถึ งยกระดับ การตีพิมพผ ลงานวิจัย ใหมีการเผยแพรผ ลงานวิจัย ใน
วารสารวิชาการที่มีระดับคุณภาพสูงขึ้น หรือกําหนดเงื่อนไขในการเผยแพรผลงานทางวิชาการที่เปนการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยอาจใชการสงเสริมในรูปแบบการสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนยกยอง
นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพในระดับคุณภาพสูง

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 : 32

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย
: 5 ขอ
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
 1. กําหนดุมชนหรือองคกรเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม : 6 ขอ (ขอ 1 – 6) : 6 ขอ(ขอ 1 – 6)
โดยมีความรวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
 2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมาย คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
ตนเอง
ที่กําหนดในขอ 1
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
 3. ชุมชนหรื อองคการเปา หมายไดรับการพัฒนาและมีค วามเขมแข็งที่ มี
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
หลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
 4.ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
หมายเหตุ :
 5.สถาบัน สามารถสร างเครือ ขา ยความรวมมือกั บหนวยงานภายในและ (เหตุผลของการประเมินที่ตา งจากที่ระบุใน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนเปาหมาย
SAR)
................................................................................
 6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคม ................................................................................
ของสถาบันตามขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของ ................................................................................
อาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ
................................................................................
................................................................................
..............................................................................

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 : 33

จุดเดน แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอปรับปรุง
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับที่เกี่ยวกับงานบริการวิชาการสูชุมชน ไดแก การพัฒนา
ระบบและกลไกเกี่ยวกับอาจารยนักพัฒนาทองถิ่น
2. มหาวิทยาลัยมีการยกระดับ สงเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนที่หลากหลายและตอบสนองความ
ตองการของชุมชนเปนรูปธรรม โดยในปการศึกษา 2561 ไดมีผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นในแหลงชุมชนที่ไดรับการ
พั ฒ นาทิ้ งสิ้ น จํ า นวน 69 ผลิ ตภั ณฑ แบ ง เปน จังหวัดปทุมธานี 43 ผลิตภัณฑ และ จังหวัดสระแกว 26
ผลิตภัณฑ
3. มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการยกระดับสินคาทางการเกษตรรวมกับทางจังหวัดสระแกว โดยมีสวนรวม
ในการผลักดันสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรรายการแรกของจังหวัดสระแกว ไดแก มะมวงน้ําดอกไมสระแกว
4. นักศึกษามีจิตอาสาที่มีทักษะในการลงชุมชนที่ดีสามารถคนหาศักยภาพของชุมชน และนํามาสงเสริม
ตอยอดจนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ถอดบทเรียนการทํางานลงพื้นที่เพื่อการใหบริการวิชาการสูชุมชนของอาจารยนักพัฒนาทองถิ่นสูการ
เรียนรูอาจจะจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเปนระยะ และจัดใหมีการสรางเครือขายการทํางานระหวางอาจารยทุก
คณะกั บ อาจารย นั กพั ฒ นาและเครื อ ข า ยที่ เกี่ย วของ โดย มหาวิทยาลั ย จัดระบบกลไกรองรับ ใหส ามารถ
เชื่อมโยงงานตามภารกิจด านวิจัย การเรียนการสอน รวมกับการใหบริการวิชาการสูชุมชน และการเขาสู
ตําแหนงวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีระบบฐานขอมูลที่ชัดเจนและครอบคลุม ที่ทําใหเกิดประโยชนตอการวางแผนการทํางานในโอกาส
ตอไป

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 : 34

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้
 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย
: 6 ขอ
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
: 6 ขอ(ขอ 1 – 6) : 6 ขอ(ขอ 1 – 6)

 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถ คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
ตนเอง
ดําเนินการไดตามแผน
: 5.00 คะแนน
การกํ าหนดตั วชี้ วั ดความสํ าเร็ จตามวั ตถุ ประสงค ของแผน ยั งไม สามารถวั ด : 5.00 คะแนน
ความสําเร็จไดอยางแทจริง
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
วัฒนธรรม
หมายเหตุ :
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ (เหตุผลของการประเมินที่ตา งจากที่ระบุ
แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ใน SAR)
................................................................................
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ ................................................................................
วัฒนธรรม
................................................................................
................................................................................
 6.เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
................................................................................
สาธารณชน
..............................................................................
 7.กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณ ภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
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จุดเดน แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอปรับปรุง
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน
1. มีเครือขายการทํางานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ อยางนอย 5 ประเทศ ทั้ง ลาว จีน กัมพูชา
เวียดนาม และอินเดีย
2. มีผลงานสรางสรรคที่นาสนใจของคณาจารยที่เผยแพรผานกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมทองถิ่นรวมสมัย
อยางตอเนื่อง โดยมีการทํางานรวมกันทั้งบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. มีกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย
แนวทางเสริมจุดเดน
1. พัฒนางานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมใหเปนระบบ และนําสูการขอสิทธิบัตรและสรางมาตรฐาน
ดานศิลปวัฒนธรรม
2. พิจารณากิจกรรมที่จัดขึ้นซ้ําซอนระหวางหนวยงาน อาจจะจัดรวมกัน เพื่อใหเด็กเกิดพลังและสราง
ความสัมพันธอันดีมากขึ้น
3. ขยายวงการทํางาน สืบสาน รักษา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไปสูพื้นที่ใหบริการวิชาการ ซึ่งจะทํา
ใหเกิดกิจกรรมใหมและเครือขายการทํางานใหมๆ มากขึ้น
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
(SAR)
คณะกรรมการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธ คาเปาหมาย
: 7 ขอ
กิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ขอคนพบ ดําเนินการได 7 ขอ ดังนี้
: 7 ขอ (ขอ 1-7)
: 7 ขอ (ขอ 1-7)
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน
ของและพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
เวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ
ตนเอง
ตนเอง
: 5.00 คะแนน
 2. กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง : 5.00 คะแนน
การเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจาย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน  บรรลุ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
หมายเหตุ :
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและ (เหตุผลของการประเมินที่ตา งจากที่ระบุใน
ระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผล SAR)
ตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
................................................................................
................................................................................
 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบาย ................................................................................
การดําเนินงานอยางชัดเจน
................................................................................
................................................................................
 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการ
..............................................................................
ดําเนินการจัดการความรูต ามระบบ
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
 7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ขอคนพบ
ที่

คณะ/วิทยาลัย

1
2
3
4
5
6
7
8

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร
คะแนนที่ได (มหาวิทยาลัย)

ผลการประเมิน
(คะแนนเฉลี่ย)
4.60
4.56
4.47
4.27
4.11
4.10
4.08
3.88
4.26

สูตรคํานวณ
คะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินระดับคณะ
ของทุกคณะ
จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน
34.07
8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

= คะแนนที่ได

= 4.26 คะแนน

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย
: 4.51 คะแนน
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
: 4.26 คะแนน
: 4.26 คะแนน
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
ตนเอง
: 4.26 คะแนน
: 4.26 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
หมายเหตุ :
(เหตุผลของการประเมินที่ตา งจากที่ระบุใน
SAR)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
..............................................................................
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย
: 6 ขอ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: 6 ขอ (ขอ 1 – 6) : 6 ขอ (ขอ 1 – 6)

 2. มี คณะกรรมการกํา กับ ติ ดตามการดํา เนิ นงานให เป นไปตามระบบที่ คะแนนการประเมิน คะแนนการ
ประเมินตนเอง
กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อ ตนเอง
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
พิจารณา
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและ
คณะใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ

 4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผานการพิจารณา
ของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

หมายเหตุ :
(เหตุผลของการประเมินที่ตา งจากที่ระบุใน
SAR)
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตร ................................................................................
และการดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
................................................................................
................................................................................
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับ ................................................................................
มาตรฐาน
..............................................................................
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จุดเดน แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอปรับปรุง
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเดน
1. ผูบริหารมีความมุงมั่น และพัฒนางานอยูเสมอ
2. การสรางบรรยากาศแหงความสุข ชวยใหเกิดความผูกพัน
3. คณะกรรมการติดตามผลทําใหเกิดการขับเคลื่อนงานและสรางความมั่นใจ ในการทํางานมากขึ้น
4. มหาวิทยาลัยไดเตรียมความพรอมการทํางานสูอนาคตหลายสวน โดยเฉพาะการใช OKR กับกลุม
บุคลากรเพื่อขยายสูกลุมคณาจารย การเตรียมปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู EdPEx และการ
เตรียมความพรอมจัดหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเตรียมใหบริการแกผูสนใจและสรางนวัตกรรมในทุกระดับ
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ภาคผนวก ข

การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ระหวางปการศึกษา 2557-2561
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ระดับหลักสูตร
กราฟเปรียบเทียบระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา
2557 -25561

ระดับคุณภาพ

59 หลักสูตร

63 หลักสูตร

65 หลักสูตร

69 หลักสูตร

72 หลักสูตร

*หมายเหตุ การแปลผลระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ย 0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย คะแนนเฉลี่ย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง และคะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหวาง
ปการศึกษา 2557-2561
คณะ/วิทยาลัย
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2.คณะครุศาสตร
3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
5.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
6.คณะวิทยาการจัดการ
7.คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
8.คณะสาธารณสุขศาสตร
คะแนนเฉลี่ยรวม

ป 2557
2.57
2.25
1.94
2.58
1.74
2.62
1.37

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
จําแนกตามปการศึกษา
ป 2558
ป 2559
ป 2560
2.34
2.72
2.87
3.07
3.50
2.98
2.70
2.84
2.82
3.04
3.28
3.09

ป 2561
3.00
3.43
3.13
3.28

2.54
2.71
3.19

2.87
3.32
3.37

2.76
3.42
3.31

2.96
3.45
3.49

กอตั้งคณะป 2559
2.15
2.91

3.11
3.22

3.26
3.06

3.48
3.30
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระหวางป
การศึกษา 2557-2561
คณะ/วิทยาลัย

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
จําแนกตามปการศึกษา
ป 2558
ป 2559
ป 2560
4.45
4.66
4.50
4.39
4.60
4.53
4.19
4.59
4.74
4.39
4.55
4.40

ป 2557
4.14
4.11
3.93
4.12

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2.คณะครุศาสตร
3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
5.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
6.คณะวิทยาการจัดการ
7.คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
8.คณะสาธารณสุขศาสตร
คะแนนเฉลี่ยรวม

3.89
4.00
3.55

ป 2561
4.56
4.60
3.88
4.47

4.39
3.96
4.18

4.40
4.25
4.22

4.39
4.39
4.23

4.10
4.08
4.27

กอตั้งคณะป 2559
3.96
4.28

3.40
4.33

3.74
4.33

4.11
4.26

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 25572561แยกตามองคประกอบ
คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2
การวิจยั
องคประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4
การทํานุบาํ รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ย

ปการศึกษา
2557

ปการศึกษา
2558

ปการศึกษา
2559

ปการศึกษา
2560

ปการศึกษา
2561

คะแนน
เฉลี่ย
3.59

แปล
ผล
ดี

คะแนน
เฉลี่ย
3.74

แปล
ผล
ดี

คะแนน
เฉลี่ย
3.72

แปล
ผล
ดี

คะแนน
เฉลี่ย
3.86

แปล
ผล
ดี

คะแนน
เฉลี่ย
3.39

แปล
ผล
ดี

4.68

ดีมาก

4.51

ดีมาก

4.94

ดีมาก

4.33

ดี

4.58

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

3.99

ดีมาก

4.43

ดีมาก

4.78

ดีมาก

4.46

ดี

4.75

ดีมาก

4.15

ดี

4.27

ดี

4.44

ดี

4.28

ดี

4.43

ดี
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ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 2561แยกตามตัวบงชี้
คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ

ตัวบงชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญา
เอก
1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลการประเมินองคประกอบที่ 1
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย
ผลการประเมินองคประกอบที่ 2
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
ผลการประเมินองคประกอบที่ 3
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผลการประเมินองคประกอบที่ 4
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุม สถาบันและ
เอกลักษณของสถาบัน
5.2 ผลงานการบริหารของคณะ
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ
ผลการประเมินองคประกอบที่ 5
ผลการประเมินรวมทั้ง 5 องคประกอบ

ป
การศึกษา
2557

ป
การศึกษา
2558

ป
การศึกษา
2559

ป
การศึกษา
2561

2.14
3.14

2.91
3.56

3.22

ป
การศึกษา
2560

3.45

4.01

4.09

2.39

2.21

1.91

2.23

2.24

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

3.58
5.00

3.74
5.00

3.72
5.00

3.86
5.00

3.93
5.00

4.38

3.97

5.00

3.54

3.73

4.64

4.55

4.81

4.44

5.00

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

4.58
5.00
5.00
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

4.26
5.00

3.98
4.15

4.43
4.27

4.78
4.44

4.46
4.28

4.75
4.43

3.06

3.30
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ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2561

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 : 45

พิธีเปิด วันที่ 28 สิงหาคม 2562

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 : 46

สัมภาษณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

สัมภาษณ์ อธิการบดี รองอธิการบดี

สัมภาษณ์ คณบดี ผู้อานวยการ

ฃ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 : 47

สัมภาษณ์ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิ/ผู้แทนชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า

สัมภาษณ์ผู้แทนบุคลากร

ตรวจเอกสารหลักฐาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 : 48

ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

รายงานผลการประเมิน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 : 49

ภาคผนวก ง

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2561

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 : 50

ระหวางวันที่ 28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
วัน เวลา
กิจกรรม
08.00-08.30 น. ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและเจาหนาที่ ลงทะเบียน
08.00-08.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมวางแผนการประเมิน กําหนด
ประเด็นการประเมินและรายการขอมูลที่ตองการตรวจสอบ
08.30-08.45 น. อธิ ก ารบดี ก ล า วต อ นรั บ แนะนํ า ผู บ ริ ห าร และนํ า เสนอสรุ ป ผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2561
08.45-09.00 น. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ แนะนําทีมผูประเมินคุณภาพฯ
แจงวัตถุประสงค ชี้แจงกระบวนการของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

สถานที่
หองประชุมราชนครินทร ชัน้ 5
อาคาร 100 ปฯ
หองเจาฟา
ชั้น 3 อาคาร 100 ปฯ
หองประชุมราชนครินทร
ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ
หองประชุมราชนครินทร
ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ

09.00-10.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ (กลุมละไมเกิน 20 นาที)
เวลา

10.00-12.00น.

09.00-09.20 น.

กรรมการชุดที่ 1
ผูรับการสัมภาษณ
สถานที่
กรรมการสภา
หองเจาฟา ชั้น 3

09.20-09.40 น.

อธิการบดี รองอธิการบดี

หองเจาฟา ชั้น 3

09.40-10.00 น.

คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/
สถาบัน

หองเจาฟา ชั้น 3

กรรมการชุดที่ 2
ผูรับการสัมภาษณ
สถานที่
ผูแทนคณาจารย /ผูแทน
หองประชุม
บุคลากรสายสนับสนุน
บัณฑิตวิทยาลัย
409
ผูแทนผูใชบัณฑิต /ผูแทน
หองประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย
ชุมชน ผูแทนศิษยเกา
409
ผูแทนนักศึกษา
หองประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย
409

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจเยี่ยมคณะ และหนวยงานสนับสนุน
-อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร
-อาจารยปฏิบัติการดานธุรกิจบริการ

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ
13.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐาน พร อ ม หองประชุมราชนครินทร
สัมภาษณผูรับผิดชอบตามองคประกอบตัวบงชี้
ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ
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วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
วัน เวลา
กิจกรรม
สถานที่
08.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพฯ ร ว มประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ หองประชุมราชนครินทร
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประเมินคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม
ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพฯ ร ว มประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ หองประชุมราชนครินทร
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประเมินคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม
ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ

14.00-15.00 น.

คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพฯ เขี ย นรายงานผลการตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา/รายงานผลประเมิ น คุ ณ ภาพผ า น
ระบบ CHE QA Online
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ นําเสนอสรุปผลการประเมิน
เบื้องตนดวยวาจาแกผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- อธิการบดีใหขอมูลยอนกลับ และกลาวขอบคุณคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพฯ

15.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ **

หองประชุมราชนครินทร
ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ
หองประชุมราชนครินทร
ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ

กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เวลา 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
เวลา 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
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ภาคผนวก จ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2561
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