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คํานํา 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษา มีเปาหมายสําคัญเพ่ือยืนยันการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย และ

สะทอนผลการทํางานท่ีผานมาในแงมุมตางๆ ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง       

ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจึงเปรียบเสมือนกระจกท่ีชวยฉายภาพสะทอนของงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดําเนินการอยางรอบคอบ พิจารณา

ขอมูลอยางรอบดาน มีความเปนกลาง และแมนยําในเกณฑคุณภาพ จึงทําใหไดขอมูล “สะทอน” ท่ีชัดเจนตรง

กับขอมูลจริง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขอขอบคุณทุกทานท่ีอํานวยความสะดวกในดาน

ตางๆ เปนอยางดียิ่ง และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2561 ฉบับนี้ จะเปนขอมูลสําคัญท่ีชวยในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพเกิด

ผลสําเร็จตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  

1. ขอมูลท่ัวไป  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนมหาวิทยาลัยในกลุม ข สถาบันท่ีเนน
ระดับปริญญาตรี เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรสูการสรางจุดเดนหรือความเชี่ยวชาญของ 
มหาวิทยาลัยออกเปน 5 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถ่ิน 3) การ
พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 4) การสงเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดก
ทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค และ 5) 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

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 ท้ังหมด 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
ครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสาธารณสุขศาสตร และวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ  
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2. ผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีครบวงจรโดยมีการประเมินท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2560  ตามเกณฑมาตรฐาน
ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ โดยผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีดังนี้ 

 

องคประกอบ 
ตัว
บงช้ี 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการ
ประเมิน I P O คะแนนเฉล่ีย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 5 3.15 5.00 3.30 3.93 ด ี
องคประกอบท่ี 2 วิจัย 3 3.73 5.00 5.00 4.58 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 3 - 5.00 4.26 4.75 ดีมาก 
รวม 13 3.35 5.00 4.19 4.43 ดี 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ด ี  
 

3. ในภาพรวมจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาสําหรับมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
จุดเดน 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1. การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) มีความชัดเจน 

2. การพัฒนานักศึกษามีการมุงเนนในเรื่องของการแนะแนวใหกับนักศึกษา โดยเฉพาะเชิงจิตวิทยา มี

การสรางแฟนเพจในเรื่องของการใหคําปรึกษาในกลุมของเพ่ือนชวยเพ่ือน 

องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 

1. มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับท่ีเก่ียวกับงานบริการวิชาการสูชุมชน ไดแก การพัฒนา

ระบบและกลไกเก่ียวกับอาจารยนักพัฒนาทองถ่ิน 

2. มหาวิทยาลัยมีการยกระดับ สงเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนท่ีหลากหลายและตอบสนองความ

ตองการของชุมชนเปนรูปธรรม โดยในปการศึกษา 2561 ไดมีผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนในแหลงชุมชนท่ีไดรับการ

พัฒนาท้ิงสิ้น จํานวน 69 ผลิตภัณฑ แบงเปน จังหวัดปทุมธานี 43 ผลิตภัณฑ และจังหวัดสระแกว 26 

ผลิตภัณฑ 

3. มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการยกระดับสินคาทางการเกษตรรวมกับทางจังหวัดสระแกว โดยมีสวน

รวมในการผลักดันสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรรายการแรกของจังหวัดสระแกว ไดแก มะมวงน้ําดอกไมสระแกว 

4. นักศึกษามีจิตอาสาท่ีมีทักษะในการลงชุมชนท่ีดีสามารถคนหาศักยภาพของชุมชน และนํามาสงเสริม

ตอยอดจนเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

1. ผูบริหารมีความมุงม่ัน และพัฒนางานอยูเสมอ 

2. การสรางบรรยากาศแหงความสุข ชวยใหเกิดความผูกพัน 

3. คณะกรรมการติดตามผลทําใหเกิดการขับเคลื่อนงานและสรางความม่ันใจ ในการทํางานมากข้ึน 

4. มหาวิทยาลัยไดเตรียมความพรอมการทํางานสูอนาคตหลายสวน โดยเฉพาะการใช OKR กับกลุม

บุคลากรเพ่ือขยายสูกลุมคณาจารย การเตรียมปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู EdPEx และการ

เตรียมความพรอมจัดหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเตรียมใหบริการแกผูสนใจและสรางนวัตกรรมในทุกระดับ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวม  

 1.1 อัตราการคงอยูและสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา       

 1.2 ผลท่ีเกิดกับอาจารย และการบริหารและพัฒนาอาจารย 

2. การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการบริการ 

3. การรายงานผลการนํานักศึกษามาเขารวมในกิจกรรมดานการพัฒนานักศึกษาในระดับสถาบัน 

4. ความไมสอดคลองระหวางวัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีการวัดผลของแผนพัฒนานักศึกษา 

 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยสวนใหญ มาจากงบประมาณภายใน และจํานวนงบประมาณท่ีสนับสนุนไม

เปนไปตามเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยตั้งไว 

2. ระบบการยื่นคุมครองสิทธิ มีข้ันตอนภายในคอนขางซับซอน ทําใหใชระยะเวลานาน 

3. ผลงานวิจัยสวนใหญขาดความหลากหลายในแหลงเผยแพร สวนใหญเปนผลงานท่ีเผยแพรในงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติ ท่ีมีคาคะแนนถวงน้ําหนัก 0.2 (241 ผลงาน จากผลงานท้ังหมด  457 ผลงาน คิด

เปนรอยละ 52.74) 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

-จัดประมวลขอมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจากการจัดการความรูของหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะ

ประเด็นท่ีเปนจุดเนนเก่ียวกับ Productive Learning นอกจากนั้นควรเพ่ิมเติมประเด็นการจัดการความรูให

เก่ียวกับการเรียนการสอนเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 
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รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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วิธีการประเมิน   
          1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน) 
 1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ไดจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 
2561 โดยกําหนดวันประเมิน ระหวางวันท่ี 28-29 สิงหาคม 2562 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการ
ตรวจประเมิน เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เพื่อรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑประเมินของแตละ
ตัวบงชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นท่ีตองตรวจสอบระหวางการตรวจประเมิน วาง
แผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานใหคณะกรรมการประเมินแตละคน 

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

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

ท้ังน้ีเกณฑการตัดสินผล เปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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สวนท่ี 1  
บทนํา 

 
1.1  ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ  

ช่ือหนวยงาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ท่ีตั้ง   
เลขท่ี 1 หมูท่ี 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี 

ประวัติความเปนมาโดยยอ 
สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาตอ

การศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอมท่ีดินประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ปจจุบัน คือ เลขท่ี 
153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝกหัดครู และ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารยใหญคนแรก คือ
อาจารยนิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน โรงเรียนใชชื่อยอวา พ เปนสัญลักษณ และสีเขียว เปนสีประจํา
โรงเรียน เนื่องจากเปนสีประจําวันประสูติของพระองค ในวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 เปนวิทยาลัย
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯ ไว “ในพระบรมราชูปถัมภ” วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 
เสด็จฯ พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปดพระอนุสาวรียสมเด็จพระ
ราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ  ในวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และไดประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ได
ยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี” 
ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

1.2  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค 

ปรัชญา 
วิชาการเดน   เนนคุณธรรม   นําทองถ่ินพัฒนา   กาวหนาดานเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยตนแบบแหงการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
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พันธกิจ 
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษยโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิต

ภาพ (Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถ่ิน และเปน
ตนแบบท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของทองถ่ิน 

3. ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธและถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสู
ประชาชนในทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม 

4. สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตาง
วัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ มีธรรมาภิบาลเพ่ือเปนตนแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 
 

เปาประสงค 
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะหและการเรียนรูตลอดชีวิต มี

ศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถ่ินเพ่ือความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 
3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน

เขมแข็งประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
4. บัณฑิต และผูมีสวนไดเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกท่ีดีตอสังคมโดยรวม 

รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการ

ของประเทศ และเปนท่ียอมรับตอประชาชน 
 

1.3  อัตลักษณ และ เอกลักษณ 

อัตลักษณ 
บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาทองถ่ิน 

เอกลักษณ 
เปนสถาบันท่ีนอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.4  โครงสรางการแบงสวนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5  รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
1. อ.ดร.สุพจน  ทรายแกว อธิการบดี 
2. รศ.ศศินันท  เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 
3. ผศ.เจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี 
4. ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี 
5. อ.ไชย  มีหนองหวา รองอธิการบดี 
6. ผศ.อาทิมา  แปนธัญญานนท ผูชวยอธิการบดี 
7. ผศ.ดร.ปณณรภัส   ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8. ผศ.ประพันธพงษ ชิณพงษ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
9. รศ.ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
10. ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์  มฤครัฐอินแปลง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
11. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล  คณบดีคณะครุศาสตร 
12. ผศ.อารีย สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
13. อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
14. ผศ.ดร.นิสา พักตรวิไล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
15. ผศ.ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
16. อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
17. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรู 
18. ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
19. ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
20. น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
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1.6  หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีหลักสูตรท่ี
เปดสอนจํานวน 72 หลักสูตร จําแนกเปน หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 56 หลักสูตร หลักสูตร
ระดับปริญญาโท จํานวน 9 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก  จํานวน 6 หลักสูตร  
 
ตารางท่ี 1.1 จํานวนระดับการศึกษา จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย 

คณะ / วิทยาลัย 

ระดับการศึกษา 

รวม รอยละ ปริญญา
ตรี 

ประกาศ
นียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1 คณะครุศาสตร 9 1 2 2 14 19.44 
2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11    11 15.28 
3 คณะวิทยาการจัดการ 9    9 12.50 
4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12  1 1 13 19.44 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7  1  8 11.11 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3  1  4 5.56 
7 คณะสาธารณสุขศาสตร 2  1  3 4.17 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3  3 3 9 12.50 
รวม 56 1 9 6 72 100 

1.7  จํานวนนักศึกษา 
 ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีนักศึกษา
ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา ท้ังหมด จํานวน 10,380 คน  
 
ตารางท่ี 1.2 จํานวนนักศึกษา จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย    หนวย : คน 

คณะ/วิทยาลัย 

ระดับการศึกษา 

รวม รอยละ 
ปริญญาตร ี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

1 ครุศาสตร 1,711  269  132 2 69 2,183 21.03 

2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,704 328      2,032 19.58 
3 วิทยาการจัดการ 1,859 1,096      2,955 28.47 

4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 902 137   3  13 1,055 10.16 
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 468 367   4  13 839 2.45 

6 เทคโนโลยีการเกษตร 232    22   254 8.08 

7 สาธารณสุขศาสตร 474 41      515 4.96 

8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 101   13 127 14 91 346 3.33 

9 มรภ.ไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว 

68 133      201 1.94 

รวม 9,621 269 301 189 10,380 100.00 

ท่ีมา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันท่ี 18 เดือนสิงหาคม ปการศึกษา พ.ศ. 2561   
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1.8  จํานวนอาจารยและบุคลากร 
 ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ บุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน รวมท้ังสิ้น 929 คน ประกอบดวย บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 
420 คน (รวมอาจารยลาศึกษาตอ) จําแนกตามหนวยงานและตําแหนงทางวิชาการดังตารางท่ี 1 
จําแนกตามหนวยงาน และวุฒิการศึกษาดังตารางท่ี 1.3 และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 509 คน                        
จําแนกตามคณะ/หนวยงาน และระดับการศึกษา ดังตารางท่ี 1.4 
 

ตารางท่ี 1.3 จํานวนอาจารยจําแนกตามคณะ/วิทยาลัย และตําแหนงทางวิชาการ 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 

ตําแหนงทางวิชาการ  
(นับปฏิบัติงานจริงและ 

ลาศึกษาตอ) 

รวม 
ท้ังหมด 
(คน) 

ลา
ศึกษา

ตอ (คน) 

รวมที่อยู
ปฏิบตัิงานจริง
ไมรวมผูลา

ศึกษาตอ (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. 
1 ครุศาสตร 42 17 3 0 62 3 59 

2 เทคโนโลยีการเกษตร 18 6 1 0 25 0 25 

3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26.5 12 4 0 42.5 1 41.5 

4 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 73 12 1 0 86 9 77 

5 วิทยาการจัดการ 34 21 2 0 57 0 57 

6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 66.5 25 4 0 95.5 9 86.5 

7 นวัตกรรมการจดัการ 29 1 0 0 30 0 30 

8 คณะสาธารณสุขศาสตร 18 2 2 0 22 3 19 

รวม 307 96 17 0 420 25 395 

ท่ีมา : งานพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบด ีขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

 
ตารางท่ี 1.4 จํานวนอาจารยจําแนกตามคณะ/วิทยาลัย และวุฒิการศึกษา 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา 

(นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 
รวมท้ังหมด 

(คน) 
ตร ี โท เอก 

1 ครุศาสตร - 31 31 62 
2 เทคโนโลยีการเกษตร - 15 10 25 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 29.5 13 42.5 
4 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 69 17 86 
5 วิทยาการจัดการ - 45 12 57 
6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 63 32.5 95.5 
7 นวัตกรรมการจดัการ - 14 16 30 
8 สาธารณสุขศาสตร - 16 6 22 

รวม 0 282.5 137.5 420 

ท่ีมา : งานพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562  
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ตารางท่ี 1.5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหนวยงานและคุณวุฒิ  

คณะ/หนวยงาน 
ระดับการศึกษา 

รวม ตํ่ากวา
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญา

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 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4 6 4 15  4   33 
7 นวัตกรรมการจดัการ   1 4     5 
8 สาธารณสุขศาสตร  1 2 5     8 
9 บัณฑิตวิทยาลัย    6  1   7 
10 สํานักงานอธิการบด ี        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 

16 
      - มรภ. ไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร 

 1  1     2 

17       - กองพัฒนานักศึกษา  1 1 7 1 3   13 
18   - งานศิลปวัฒนธรรม    1  1   2 
19   - กองนโยบายและแผน   2 4  1   7 
20   - งานมาตรฐานและจดัการคุณภาพ   1 3     4 
21 หนวยตรวจสอบภายใน    2     2 
22 สํานักสงเสรมิวิชาการฯ   3 12  1   16 
23 ศูนยภาษา   1 4     5 
24 งานวิชาศึกษาท่ัวไป   1 3  1   5 
25 สํานักสงเสรมิการเรียนรูฯ  1 2 2 1 2   8 
26     งานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช   1 1  1   3 
27 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยฯี 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 

32 
มรภ. ไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว 

11 3 1 2  1   18 

รวมท้ังหมด 214 251 43 1 509 

ท่ีมา : งานพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ขอมูล ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562  
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1.9  ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
 งบประมาณ 

ตารางท่ี 1.6 เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
ประเภท ปงบประมาณ 

2560 รอยละ 2561 เพ่ิม/ลด 2562 เพ่ิม/ลด 
งบประมาณแผนดิน 514,216,100 70.00 518,818,800 0.90 513,436,600 2.43 
งบประมาณรายได 220,355,000 30.00 305,609,400 38.69 182,507,400 -40.28 
รวม 734,571,100 100.00 824,428,200 12.23 713,944,000 -13.40 

ท่ีมา : กองนโยบายและแผน ขอมลู ณ วันท่ี 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 หนา 50 

 
1.10 ขอมูลอาคาร สถานท่ี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  มีพ้ืนท่ีใหบริการทางการศึกษาดังนี้  
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งอยูเลขท่ี เลขท่ี 1 หมู 20       

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 381 ไร 2 งาน 91 ตารางวา 
มีอาคารและสิ่งปลูกสราง ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.7 แสดงรายละเอียดอาคารสถานท่ี 

ชื่ออาคาร 
ปที่เริ่ม
กอสราง 

ชื่ออาคาร 
ปที่เริ่ม
กอสราง 

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

อาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2547 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2552 

อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร 2551 โรงเรียนสาธติฯ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเรียน 3 2518 
อาคารเรียนคณะเกษตร 2518 อาคารเรียน 4 2518 
อาคารแปรรูปเกษตร 2543 อาคารเรียนอนุบาลสาธิต 2547 
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 2543 อาคารโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ 2555 
อาคารโรงเล้ียงไกไข 2553 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารโรงเรือนเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 2544 อาคารหอสมุดกลาง 2518 
อาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 2548 หองประชุมปกหองสมุด 2518 
อาคารโรงเรือนเล้ียงไกไขระบบปด 2558 อาคาร 4 ชั้น 2537 
อาคารโรงเล้ียงไขไก 
 

2559   



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 : 13 
 

ชื่ออาคาร 
ปที่เริ่ม
กอสราง 

ชื่ออาคาร 
ปที่เริ่ม
กอสราง 

อาคารสวนกลาง  สํานักบริหารทรัพยสินและรายได  
หอประชุมวไลยอลงกรณ 2518 หอพักเพพาย 2518 
อาคารยิมเนเซียม 1 2518 หอพักโกเมน 2518 
อาคาร 60 ป วไลยอลงกรณ 2538 หอพักมรกต 2518 
โรงจอดรถฝายพาหนะ 2539 หอพักมกุดา 2518 
อาคาร 100 ป สมเด็จพระเทพศรีนครินทร 2540 หอพักนิลรัตน 2518 
สนามเทนนิส 2540 หอพักบษุราคัม 2518 
สนามบาสเกตบอล 2540 หอพักทับทิม 2518 
สนามกีฬากลาง 2541 โรงอาหาร 2518 
สระวายน้าํอวยพรเปลงวานชิ 2544 อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ 2541 
อาคารยิมเนเซียม 2 2544 หอพักเพชร 2551 
สนามวอลเลยบอลชายหาด 2545 อาคารที่พักอาศัยอาจารยและเจาหนาที่ 
อาคารสํานักงานฝายยานพาหนะ 2545 บานพักอาจารยหลังเด่ียว 58 หลัง 2518 
อาคารกองพัฒนาศึกษา 2548 หองแถวไม 2 ชั้น เจาหนาที่ 3 หลัง 14 หอง 2537 
อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ 2548 บานพักอาจารย (คสล.+ไม) 1 หลัง 2538 
อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ 2549 บานพักอาจารยแฝด 11 หลัง 2540 
อาคารยิมเนเซียม 3 2550 บานพักอาจารย (ไม) 2ชั้น 1 หลัง (4 หอง) 2541 
อาคารพยาบาล 2551 บานพักอาจารย (ไม) 2 ชั้น 1 หลัง (6 หอง) 2541 
อาคารแสดงผลงานนักศึกษา 2552 หองแถวไม 2 ชั้น อาจารย 1 หลัง 12 หอง 2541 
อาคารสงเสริมการเรียนรู 2553 แฟลตเจาหนาที ่3 ชั้น 1 หลัง 20 หอง 2543 
โรงเก็บวัสดุงานอาคารสถานที ่ 2555 หองแถวชั้นเดียว เจาหนาที ่7 หลัง 51 หอง 2544 
ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมสรางสรรค(เรือนไทย) 2555 บานพักอาจารย สรางใหม บานแฝด 5 หลัง 2551 
อาคารสัมมนาอนุรักษณพันธกรรมพืช 2558   
อาคารขยายพันธุพืช 2558   
อาคารเรือนเพาะชําศูนยอนุรักษณพันธกุรรมพืช 2559   
อาคารจําหนายผลิตภัณฑศูนยอนุรักษณพันธุกรรมพืช 2560   
อาคารเอนกประสงคและหองน้ําพันธกุรรมพืช 2560   
อาคารเรียนรวม 2558   
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ   
อาคารอนุรักษส่ิงแวดลอม 2551   
อาคารสํานักงานสงเสริมการเรียนรู 2549   
อาคารศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  2551   

ท่ีมา : สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2560 หนา 65-67 
 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดสระแกว ตั้งอยูท่ี
ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 27000 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 615 ไร 2 งาน 51 ตารางวา 

ชื่ออาคาร 
ปที่เริ่ม
กอสราง 

ชื่ออาคาร 
ปที่เริ่ม
กอสราง 

อาคารพัสดุและพยาบาล 2543 หอพักนกัศึกษา 1 2558 
บานพักเจาหนาที ่ 2543 หอพักนกัศึกษา 2 2558 
บานพักรับรอง 2543 โรงจอดรถ 2559 
อาคารเรียน 2 2543 โรงจอรถหอพกันักศึกษา 2559 
อาคารโรงอาหาร 2543 อาคารสวัสดิการ 2559 
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ชั้น 2548 อาคารอเนกประสงคหอพกันักศึกษา 2559 
อาคารเรียน 5 2548   

ท่ีมา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2561 หนา 68 
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สวนท่ี 2  

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

2.1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

การประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 

ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผล
การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

3.51 

คะแนน 

มีหลักสูตรจํานวน 72 หลักสูตร 
ผลรวมของคาคะแนนเฉลี่ยของทุก
หลักสูตร 237.64 คะแนน  

ไม
บรรลุ 

3.30  

คะแนน 
3.30  

คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 
อาจารยประจํา
สถาบันท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
30 

จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอก เทากับ 137.5 คน 
จากจํานวนอาจารยท้ังหมด 420 
คน คิดเปนรอยละ 32.74 

บรรลุ 
4.09  

คะแนน 
4.09  

คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 
อาจารยประจํา
สถาบันท่ีดํารง
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

รอยละ 
42.15 

จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ จํานวน 113 คน 
จําแนกเปน ผศ. จํานวน 96 คน 
รศ. จํานวน 17 คน จากจํานวน
อาจารยท้ังหมด 420 คน คิดเปน
รอยละ 26.91 

ไม
บรรลุ 

2.24  
คะแนน 

2.24  
คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 การ
บริการนักศึกษา
ระดับ 

ปริญญาตรี 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรลุ 
5.00  

คะแนน 
5.00  

คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับ 

ปริญญาตรี 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรลุ 
5.00  

คะแนน 
5.00  

คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
3.93  

คะแนน 
3.93  

คะแนน 
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ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

การประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 

ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 

ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรลุ 
5.00  

คะแนน 
5.00  

คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงิน
สนับสนุนและ
งานวิจัยงาน
สรางสรรค 

คาเฉลี่ย 
5.00 

ผลรวมคะแนนการประเมิน  
เทากับ 29.82 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 
เงิน

สนับสนุนฯ 
จํานวน
อาจารย 

คะแนน
ประเมิน 

1 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

3,201,800 86.5 3.09 

2 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

662,800 41.5 1.33 

3 
เทคโนโลยีการ 
เกษตร 

1,170,000 25 3.90 

4 
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

2,193,266 77 5.00 

5 คณะครุศาสตร 1,399,571 59 4.74 
6 วิทยาการจัดการ 502,000 57 1.76 

7 

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

2,101,467 30 

5.00 
- กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

1,452,103 6 

- กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรฯ 

649,364 24 

8 สาธารณสุขศาสตร 2,736,000 19 5.00 
ผลรวม 13,966,904 395 3.73 

      

บรรลุ 3.73  
คะแนน 

3.73  
คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 

ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําและ
นักวิจัย 

คาเฉลี่ย 
5.00 

ผลรวมคะแนนการประเมิน  
เทากับ 40 

ท่ี 
คณะ/วิทยาลัย/
หนวยงานวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

คา 
นํ้าหนัก 

จํานวน 
อาจารย 

รอยละ 

1 วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

 41.60 95.5 43.56 5.00 

2 เทคโนโลยีการเกษตร  16.00 25 64.00 5.00 
3 เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
 22.60 42.5 53.17 5.00 

4 ครุศาสตร  31.20 62 50.32 5.00 
5 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
 32.80 86 38.13 5.00 

6 วิทยาการจัดการ  21.20 57 37.19 5.00 

7 สาธารณสุขศาสตร  21.00 22 81.81 5.00 

8 

วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

 10.20 30 - 
5.00 

- กลุมสาขาวิขา
วิทยาศาสตรและ
ฯ 

4.60 6 76.67 
5.00 

- กลุมสาขาวิขา
มนุษยศาสตรและฯ 

5.60 24 23.33 
5.00 

ผลรวม 196.60 420  5.00 
       

บรรลุ 5.00  
คะแนน 

5.00  
คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 วิจัย 
4.58  

คะแนน 
4.58  

คะแนน 
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ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

การประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 

การประเมิน
คณะกรรมการ

(คะแนน) 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การ
บริการวิชาการแก 
สังคม 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรลุ 
5.00  

คะแนน 
5.00  

คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
5.00 

คะแนน 
5.00  

คะแนน 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรลุ 
5.00  

คะแนน 
5.00  

คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.00 

คะแนน 
5.00  

คะแนน 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การ
บริหารของคณะ
เพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุม
สถาบันและ
เอกลักษณของ
สถาบัน 

7 ขอ 7 ขอ (ขอ 1-7) บรรลุ 
5.00  

คะแนน 
5.00  

คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 
ผลงานการ
บริหารงานของ
คณะ 

คาเฉลี่ย 
4.51 

ผลรวมคะแนนการประเมินของ
ระดับคณะ เทากับ 34.07 

ที่ คณะ/วิทยาลัย 
ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเฉลี่ย) 

ระดบั
คณุภาพ 

1 ครุศาสตร 4.60 ดีมาก 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 4.56 ดีมาก 

3 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

4.47 
ดี 

4 
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

4.27 
ดี 

5 สาธารณสุขศาสตร 4.11 ดี 

6 
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

4.10 
ดี 

7 วิทยาการจัดการ 4.08 ดี 

8 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

3.88 
ดี 

คาเฉลี่ยคะแนน 4.26 ด ี

   

 

 

ไม
บรรลุ 

4.26  
คะแนน 

4.26  
คะแนน 
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ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

การประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 

การประเมิน
คณะกรรมการ

(คะแนน) 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 
ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรลุ 
5.00  

คะแนน 
5.00  

คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
4.75  

คะแนน 
4.75  

คะแนน 
 
2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 

องคประกอบ 
ตัว
บงช้ี 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 5 3.17 5.00 3.30 3.93 ระดับคุณภาพดี 
องคประกอบท่ี 2 วิจัย 3 3.73 5.00 5.00 4.58 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหาร
จัดการ 

3 - 5.00 4.26 4.75 ระดับคุณภาพดีมาก 

รวม 13 3.35 5.00 4.19 4.43 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน 
 

พอใช 
ดี

มาก 
ดี 

  

 

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

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ จําแนกตาม

องคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน แนวทางการพัฒนา 
1. การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive 

Learning) มีความชัดเจน 
2. การพัฒนานักศึกษามีการมุงเนนในเรื่องของ

การแนะแนวใหกับนักศึกษา โดยเฉพาะเชิง
จิตวิทยา มีการสรางแฟนเพจในเรื่องของการให
คําปรึกษาในกลุมของเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวม  

 
 
 

1.1 อัตราการคงอยูและสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา       

 
1.2 ผลท่ีเกิดกับอาจารย และการบริหารและ

พัฒนาอาจารย 
 

1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวม 
มีหลักสูตรปรับปรุงท่ีไดคะแนนระดับปานกลาง 
จํานวน 14 หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยควรหา
แนวทางแกไขมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 แนวโนมอัตราการคงอยูและสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาไมแสดงถึงแนวโนมท่ีสูงข้ึน 
มหาวิทยาลัย ควรหาทางแกไขอยางเรงดวน 

1.2 อัตราการคงอยูของอาจารยในหลักสูตร
ดังกลาวอยูในระดับท่ีไมแนนอน ดังนั้น จึงมีการ
รับอาจารยใหมเขามาประจําหลักสูตรอยูเสมอ
สงผลตอการบริหารและพัฒนาอาจารย ซ่ึง
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแกไขดานการบริหารงาน
บุคคลในการธํารงรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร 

 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
2. การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและ

การบริการ 
2. การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและ

การบริการควรประเมินจากวัตถุประสงคหลักของ
กิจกรรมเพ่ือใหเกิดการสะทอนผลการดําเนินท่ี
สงผลตอการพัฒนาอยางแทจริง 

3. การรายงานผลการนํานักศึกษามาเขารวมใน
กิจกรรมดานการพัฒนานักศึกษาในระดับสถาบัน 

 

3. ควรมีการรายงานผลการนํานักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมระดับสถาบันตอหลักสูตร เพ่ือเปน
การคืนขอมูลผลตอหลักสูตร วานักศึกษาไดอะไร
จากการมีสวนรวมจากกิจกรรมตางๆ เพ่ือให
หลักสูตรไดรับทราบผลสะทอนของนักศึกษา 
และนําไปสูท่ีการปรับปรุงและเสริมสรางสมรรถ
นักศึกษาตอไป 
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จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
4. ความไมสอดคลองระหวางวัตถุประสงค 

เปาหมาย และวิธีการวัดผลของแผนพัฒนา
นักศึกษา 

 

4. ควรมีการปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษาท่ี
แสดงถึงเปาหมาย กระบวนการ รวมถึงการวัด
และประเมินผลตามแผน เพ่ือใหเกิดความชัดเจน
สูการปฏิบัติ นอกจากนี้ควรนํามาใชเปนแผนงาน
กลางระดับมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงการ
พัฒนานักศึกษาระหลักสูตรและคณะท่ีมีทิศทาง
เดียวกันตอไป 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยสวนใหญ มาจาก      

งบประมาณภายใน และจํานวนงบประมาณท่ี

สนับสนุนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัย 

ตั้งไว 

2. ระบบการยื่นคุมครองสิทธิ มีข้ันตอนภายใน 

คอนขางซับซอน ทําใหใชระยะเวลานาน 

 

3. ผลงานวิจัยสวนใหญขาดความหลากหลาย

ในแหลงเผยแพร สวนใหญเปนผลงานท่ีเผยแพร

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ท่ีมีคาคะแนน

ถวงน้ําหนัก 0.2 (241 ผลงาน จากผลงานท้ังหมด  

457 ผลงาน คิดเปนรอยละ 52.74) 

 

1. ปรับระบบและข้ันตอนในการพิจารณาทุน

วิจัย รวมถึงการเบิกจายงบประมาณวิจัย ใหเอ้ือ

ตอการทํางานของอาจารยและนักวิจัย 

 

2. ปรับระบบการยื่นคุมครองสิทธิ ลดข้ันตอน

การดําเนินการบางข้ัน เพ่ือใหยนระยะเวลาใน

การยื่นจดแจง 

3. ควรสนับสนุนใหอาจารยสรางองคความรูท่ี

แสดงถึงความเชี่ยวชาญ หรือความถนัดเฉพาะ

ดานของอาจารย รวมถึงสงเสริม สนับสนุน รวมถึง

ยกระดับการตีพิมพผลงานวิจัยใหมีการเผยแพร

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท่ีมีระดับคุณภาพ 

สูงข้ึน หรือกําหนดเง่ือนไขในการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการท่ีเปนการตีพิมพในวารสาร วิชาการ

ระดับนานาชาติ โดยอาจใชการสงเสริมในรูปแบบ

การสรางขวัญกําลังใจ ตลอดจนยกยองนักวิจัยท่ีมี

ผลงานตีพิมพในระดับคุณภาพสูง 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

1. มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับ

ท่ีเก่ียวกับงานบริการวิชาการสูชุมชน ไดแก การ

พัฒนาระบบและกลไกเก่ียวกับอาจารยนักพัฒนา

ทองถ่ิน 

2. มหาวิทยาลัยมีการยกระดับ สงเสริม และ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนท่ีหลากหลายและ

ตอบสนองความตองการของชุมชนเปนรูปธรรม 

โดยในปการศึกษา 2561 ไดมีผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึน

ในแหลงชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาท้ิงสิ้น จํานวน 

69 ผลิตภัณฑ แบงเปน จังหวัดปทุมธานี 43 

ผลิตภัณฑ และจังหวัดสระแกว 26 ผลิตภัณฑ 

3. มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการยกระดับ

สินคาทางการเกษตรรวมกับทางจังหวัดสระแกว 

โดยมีสวนรวมในการผลักดันสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตรรายการแรกของจังหวัดสระแกว ไดแก 

มะมวงน้ําดอกไมสระแกว 

4. นักศึกษามีจิตอาสาท่ีมีทักษะในการลงชุมชน

ท่ีดีสามารถคนหาศักยภาพของชุมชน และนํามา

สงเสริมตอยอดจนเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1. ถอดบทเรียนการทํางานลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหการ

บริการวิชาการสูชุมชนของอาจารยนักพัฒนา

ทองถ่ินนําไปสูการเรียนรู อาจจะจัดใหมีเวที

แลกเปลี่ยนเปนระยะ และจัดใหมีการสราง

เครือขายการทํางานระหวางอาจารยทุกคณะกับ

อาจารยนักพัฒนาและเครือขายท่ีเก่ียวของ โดย

มหาวิทยาลัยจัดระบบกลไกรองรับใหสามารถ

เชื่อมโยงงานตามภารกิจดานวิจัย การเรียนการ

สอน รวมกับการใหบริการวิชาการสูชุมชน และ

การเขาสูตําแหนงวิชาการ 

2. ควรมีระบบฐานขอมูลการทํางานในพ้ืนท่ี

บริการวิชาการในดานตางๆ ท่ีชัดเจนและ

ครอบคลุม ท่ีทําใหเกิดประโยชนตอการวาง

แผนการทํางานในโอกาสตอไป 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

1. ผูบริหารมีความมุงม่ัน และพัฒนางานอยู
เสมอ 

2. การสรางบรรยากาศแหงความสุข ชวยให
เกิดความผูกพัน 

3. คณะกรรมการติดตามผลทําใหเกิดการ
ขับเคลื่อนงานและสรางความม่ันใจ ในการทํางาน
มากข้ึน 

4. มหาวิทยาลัยไดเตรียมความพรอมการ
ทํางานสูอนาคตหลายสวน โดยเฉพาะการใช 
OKR กับกลุมบุคลากรเพ่ือขยายสูกลุมคณาจารย 
การเตรียมปรับระบบการประกันคุณภาพ

1. ทบทวนระบบกระบวนการสื่อสาร การทํางาน

ใหหลากหลายรูปแบบมากข้ึน ท้ังระหวางกลุม

ผูบริหาร ผูบริหารกับทีมทํางาน เพ่ือใหแนวคิดใหม

สูการปฏิบัติไดอยางม่ังคง และเชื่อมโยงสูการ

ทํางานอยางมีความสุขมากข้ึน 

2. ควรจัดกิจกรรมสรางความสุขหลากหลาย

ลักษณะ โดยเฉพาะในลักษณะท่ีไมเปนทางการ

และขยายลงสูนักศึกษา อันจะนําสูมหาวิทยาลัย

แหงความสุข และการอยูรวมกันอยางสมัคร
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จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

การศึกษาสู EdPEx และการเตรียมความพรอม
จัดหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเตรียมใหบริการแก
ผูสนใจและสรางนวัตกรรมในทุกระดับ 

สมานสามัคคี 

3. ควรถอดบทเรียนการทํางานท่ีผานมา และ

ฟงเสียงสะทอนจากผูปฏิบัติเก่ียวกับปญหาการ

ทํางานและกระบวนการขับเคลื่อนงาน โดย

เฉพาะงานท่ีริเริ่มใหมและเชื่อมโยงสูการปรับปรุง

การทํางานและการสรางความเขาใจท่ีแทจริงของ

บุคลากรและผูบริหารในระดับตางๆ  

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

จัดประมวลขอมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

จากการจัดการความรูของหนวยงานตางๆ 

โดย เฉพาะประ เด็ น ท่ี เปนจุด เน น เ ก่ียว กับ 

Productive Learning นอกจากนั้นควรเพ่ิมเติม

ประเด็นการจัดการความรูใหเก่ียวกับการเรียน

การสอนเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 

 

จัดให มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เ ก่ียวกับการ

บริหารงานของคณะท่ีไดคะแนนระดับดีมาก  
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บันทึกภาคสนาม 
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บันทึกภาคสนาม 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ขอคนพบ  

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอนท้ังหมด 72 
-ระดับปรญิญาตร ี 56 
- ระดับ ป.บัณฑิต 1 
- ระดับปรญิญาโท 9 
- ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 
- ระดับปรญิญาเอก 6 
- จํานวนหลักสูตรท่ีผานการกํากับมาตรฐาน 72 
-ระดับปรญิญาตร ี 56 
- ระดับ ป.บัณฑิต 1 
- ระดับปรญิญาโท 9 
- ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 
- ระดับปรญิญาเอก 6 
- จํานวนหลักสูตรท่ีไมผานการกํากับมาตรฐาน 0 
-ระดับปรญิญาตร ี 0 
- ระดับ ป.บัณฑิต 0 
- ระดับปรญิญาโท 0 
- ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 
- ระดับปรญิญาเอก 0 
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 3.51 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน  
: 3.30 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 :  3.30 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  3.30  คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 :   3.30  คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
 

 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 : 25 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ขอคนพบ  
 มีอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน 420 คน  มี
อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 137.50 คน   
 
วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

137.5 
X 100 = รอยละ 32.74 

420 
  
เปรียบเทียบรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน 

32.74 
X 5 = 4.09 คะแนน 

40 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 420 

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 137.50 

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก 4.09 

 
ขอเสนอแนะ 
รอยละของคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจําแนกรายคณะ ดังน้ี 
- 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 ท่ีบรรลุเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (รอยละ 30) 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 30 

ผลการดําเนินงาน  
: รอยละ 32.74 

ผลการดําเนินงาน  
: รอยละ 32.74 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  4.09 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  4.09 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุ
ใน SAR) 
 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 : 26 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
ขอคนพบ  

อาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน 420 คน  มีอาจารย
ประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 113 คน   

วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

113 
X 100 = รอยละ 26.91 

420 
  
เปรียบเทียบรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน 

26.91 
X 5 = 2.24 คะแนน 

60 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการขอมูล จํานวน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและศึกษาตอ) 420 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 307 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผศ. 96 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรศ. 17 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง ศ. 0 

รวมผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการท้ังหมด 113 
 
ขอเสนอแนะ 
รอยละของตําแหนงทางวิชาการ จําแนกรายคณะ ดังน้ี  
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี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 
พบวาไมมีคณะใดบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว (รอยละ 42.15) 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 42.15 

ผลการดําเนินงาน  
:  รอยละ  26.91 

ผลการดําเนินงาน  
:  รอยละ  26.91 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  2.24 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  2.24 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมนิท่ีตางจากท่ีระบุ
ใน SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 : 27 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

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

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

 
 

คาเปาหมาย 
:   6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน   
 : 6 ขอ(ขอ 1-6) 

ผลการดําเนินงาน   
 : 6 ขอ (ขอ 1-6) 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุ
ใน SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 : 28 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 

ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
  1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจดักิจกรรม 
 
  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมตอไปน้ีให
ครบถวน  

(1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดย
สถาบัน  

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

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

คาเปาหมาย 
:   6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน   
 : 6 ขอ(ขอ 1-6) 

ผลการดําเนินงาน   
 : 6 ขอ(ขอ 1-6) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

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

   



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 : 29 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา

ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

ระบบการยื่นคุมครองสิทธิ มีข้ันตอนภายในคอนขางซับซอน ทําใหใชระยะ
เวลานานในการยื่นจดแจง 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
 : 6 ขอ (ขอ 1-6) 

ผลการประเมิน 
 : 6 ขอ (ขอ 1-6) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

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

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 
ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารย
ประจําท้ังหมด (นับรวมมหาวิทยาลัย ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวน อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ท้ังหมดรวม 
13,966,904  บาท มี อาจารยท่ีนับปฏิบัติงานจริง (ไมรวมศึกษาตอ) จํานวน 395 
คน จํานวนนักวิจัยประจํา จํานวน - คน รวมท้ังหมด 395 คน โดยสรุปผลคะแนน
ไดดังน้ี  
 

ท่ี คณะ/หนวยงานวิจัย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3,201,800 86.5   37,015.03  3.09 

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 662,800 41.5 15,971.08 1.33 
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,170,000 25  46,800  3.90 

4 คณะมนุษยศาสตรฯ 2,193,266 77 28,483.97 5.00 

5 คณะครุศาสตร 1,399,571 59 23,721.54 4.74 
6 คณะวิทยาการจัดการ 502,000 57 8,807.02 1.76 

7 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2,101,467 30 70,048.90 

5.00 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

1,452,103 6 242,017.17 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ 649,364 24 27,056.83 

8 คณะสาธารณสุขศาสตร 2,736,000 19 144,000.00 5.00 
ผลรวมคาเฉลี่ยคะแนนระดับคณะ 29.82 

คะแนนภาพรวมมหาวิทยาลัย (คาเฉล่ีย) 3.73 

สูตรการคํานวณ 
 ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุงาน

วิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจยั 
 =  คะแนนท่ีได 

 จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดของ
สถาบัน 

 
 29.82 

 =  3.73 คะแนน 
 8 

  ขอเสนอแนะ 
ควรปรับระบบและข้ันตอนในการพิจารณาทุนวิจัย และการเบิกจาย

งบประมาณวิจัย ใหเอ้ือตอการทํางานของอาจารยและนักวิจัย 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  คาเฉลี่ย 4.51 

ผลการดําเนินงาน 
:  3.73 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
:  3.73คะแนน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  3.73 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  3.73 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรล ุ
  ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรล ุ
  ไมบรรลุ   

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

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ขอคนพบ  
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการของนักวิจัย จํานวน 457 เรื่อง โดยเปนผลงาน

คานํ้าหนัก 0.20 จํานวน  จํานวน 241 เรื่อง คานํ้าหนัก 0.40  จํานวน 38 เรื่อง 
คานํ้าหนักคานํ้าหนัก 0.60 จํานวน 63 เรื่อง 0.80 จํานวน 81 เรื่อง และ คา
นํ้าหนัก 1.00 จํานวน 21 เรื่อง ผลรวมคาถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของ
นักวิจัยเทากับ 187  

 

  ตัวตั้ง 

ตัวหาร 
(นับปฏิบัติงานจริง 

รวมผูลาศึกษา
ตอ) 

ผลลัพธ 
(รอยละ) 

คะแนน 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 41.60 95.5 43.56 5.00 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16.00 25 64.00 5.00 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22.60 42.5 53.17 5.00 

4 คณะครุศาสตร 31.22 62 50.32 5.00 
5 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 32.80 86 38.13 5.00 
6 คณะวิทยาการจัดการ 21.20 57 37.19 5.00 

7 คณะสาธารณสุขศาสตร 21.00 22 81.81 5.00 

8 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ     
- กลุมสาขาวิขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

4.60 6 76.67 
5.00 

- กลุมสาขาวิขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

5.60 24 23.33 
5.00 

 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 40 (5.00) 

สูตรการคํานวณ  

 ผลรวมของผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

 =  คะแนนท่ีได 
 จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดของ

สถาบัน 
 

 40 
 =  5.00 คะแนน 

 8 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ผลงานทางวิชาการสวนใหญ ยังเปนการนําเสนอผลงานในท่ีประชุม
วิชาการระดับชาติ 

2. ตรวจสอบความถูกตองของผลงานวิจัย 
 

คาเปาหมาย 
: คาเฉลี่ย 5 .00 

ผลการดําเนินงาน 
: 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
: 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
  ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
  ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 
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จุดเดน แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอปรับปรุง 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดท่ีควรพัฒนา  
1. ระบบการยื่นคุมครองสิทธิ มีข้ันตอนภายในคอนขางซับซอน ทําใหใชระยะเวลานาน 
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยสวนใหญ มาจากงบประมาณภายใน และจํานวนงบประมาณท่ีสนับสนุนไม

เปนไปตามเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยตั้งไว 
3. ผลงานวิจัยสวนใหญขาดความหลากหลายในแหลงเผยแพร สวนใหญเปนผลงานท่ีเผยแพรในงาน 

ประชุมวิชาการระดับชาติ ท่ีมีคาคะแนนถวงน้ําหนัก 0.2 (241จาก 444 ผลงาน คิดเปนรอยละ 54.28) 
ขอปรับปรุง 
1. ปรับระบบการยื่นคุมครองสิทธิ ลดข้ันตอนการดําเนินการบางข้ัน เพ่ือใหยนระยะเวลาในการยื่นจดแจง 
2. ปรับระบบและข้ันตอนในการพิจารณาทุนวิจัย รวมถึงการเบิกจายงบประมาณวิจัย ใหเอ้ือตอการ

ทํางานของอาจารยและนักวิจัย 
3. ควรสนับสนุนใหอาจารยสรางองคความรูท่ีแสดงถึงความเชี่ยวชาญ หรือความถนัดเฉพาะดานของ

อาจารย รวมถึงสงเสริม สนับสนุน รวมถึงยกระดับการตีพิมพผลงานวิจัยใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการท่ีมีระดับคุณภาพสูงข้ึน หรือกําหนดเง่ือนไขในการเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีเปนการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยอาจใชการสงเสริมในรูปแบบการสรางขวัญ กําลังใจ  ตลอดจนยกยอง
นักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพในระดับคุณภาพสูง 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา

ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 1. กําหนดุมชนหรือองคกรเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
โดยมีความรวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา  
 
 2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมสีวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมาย
ท่ีกําหนดในขอ 1  
  
 3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมี
หลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
  
 4.ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
 
 5.สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนเปาหมาย 
 
 6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดาํเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคม
ของสถาบันตามขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของ
อาจารยท้ังหมดของสถาบัน ท้ังน้ี ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 5 ขอ  

ผลการดําเนินงาน 
: 6 ขอ (ขอ 1 – 6) 

ผลการดําเนินงาน 
: 6 ขอ(ขอ 1 – 6) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

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

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 : 34 

จุดเดน แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอปรับปรุง 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเดน 
1. มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับท่ีเก่ียวกับงานบริการวิชาการสูชุมชน ไดแก การพัฒนา

ระบบและกลไกเก่ียวกับอาจารยนักพัฒนาทองถ่ิน 
2. มหาวิทยาลัยมีการยกระดับ สงเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนท่ีหลากหลายและตอบสนองความ

ตองการของชุมชนเปนรูปธรรม โดยในปการศึกษา 2561 ไดมีผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนในแหลงชุมชนท่ีไดรับการ
พัฒนาท้ิงสิ้น จํานวน  69 ผลิตภัณฑ แบงเปนจังหวัดปทุมธานี 43 ผลิตภัณฑ และ จังหวัดสระแกว 26 
ผลิตภัณฑ 

3. มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการยกระดับสินคาทางการเกษตรรวมกับทางจังหวัดสระแกว โดยมีสวนรวม
ในการผลักดันสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรรายการแรกของจังหวัดสระแกว ไดแก มะมวงน้ําดอกไมสระแกว 

4. นักศึกษามีจิตอาสาท่ีมีทักษะในการลงชุมชนท่ีดีสามารถคนหาศักยภาพของชุมชน และนํามาสงเสริม
ตอยอดจนเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง  
ถอดบทเรียนการทํางานลงพ้ืนท่ีเพ่ือการใหบริการวิชาการสูชุมชนของอาจารยนักพัฒนาทองถ่ินสูการ

เรียนรูอาจจะจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเปนระยะ และจัดใหมีการสรางเครือขายการทํางานระหวางอาจารยทุก
คณะกับอาจารยนักพัฒนาและเครือขายท่ีเก่ียวของ โดย มหาวิทยาลัยจัดระบบกลไกรองรับใหสามารถ
เชื่อมโยงงานตามภารกิจดานวิจัย การเรียนการสอน รวมกับการใหบริการวิชาการสูชุมชน และการเขาสู
ตําแหนงวิชาการ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา  
ควรมีระบบฐานขอมูลท่ีชัดเจนและครอบคลุม ท่ีทําใหเกิดประโยชนตอการวางแผนการทํางานในโอกาส

ตอไป 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา

ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

คาเปาหมาย 
: 6 ขอ  

ผลการดําเนินงาน 
 :  6 ขอ(ขอ 1 – 6) 

ผลการดําเนินงาน 
 :  6 ขอ(ขอ 1 – 6) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุ
ใน SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 
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จุดเดน แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอปรับปรุง 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน 
1. มีเครือขายการทํางานศิลปวัฒนธรรมท้ังในและตางประเทศ อยางนอย 5 ประเทศ ท้ัง ลาว จีน กัมพูชา 

เวียดนาม และอินเดีย 
2. มีผลงานสรางสรรคท่ีนาสนใจของคณาจารยท่ีเผยแพรผานกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมทองถ่ินรวมสมัย

อยางตอเนื่อง โดยมีการทํางานรวมกันท้ังบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. มีกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
แนวทางเสริมจุดเดน 
1. พัฒนางานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมใหเปนระบบ และนําสูการขอสิทธิบัตรและสรางมาตรฐาน

ดานศิลปวัฒนธรรม 
2. พิจารณากิจกรรมท่ีจัดข้ึนซํ้าซอนระหวางหนวยงาน อาจจะจัดรวมกัน เพ่ือใหเด็กเกิดพลังและสราง

ความสัมพันธอันดีมากข้ึน 
3. ขยายวงการทํางาน สืบสาน รักษา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไปสูพ้ืนท่ีใหบริการวิชาการ ซ่ึงจะทํา

ใหเกิดกิจกรรมใหมและเครือขายการทํางานใหมๆ มากข้ึน 
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องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการพิจารณา

ตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

คาเปาหมาย 
: 7 ขอ  

ผลการดําเนินงาน 
 : 7 ขอ (ขอ 1-7) 

ผลการดําเนินงาน 
 : 7 ขอ (ขอ 1-7) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

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

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
ขอคนพบ 
   

ที่ คณะ/วิทยาลัย 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ระดับคุณภาพ 

1 คณะครุศาสตร 4.60 ดีมาก 
2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.56 ดีมาก 
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.47 ดี 
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.27 ดี 
5 คณะวิทยาการจัดการ 4.11 ดี 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.10 ดี 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4.08 ดี 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 3.88 ดี 

คะแนนที่ได (มหาวิทยาลยั) 4.26 ด ี

สูตรคํานวณ  
 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะ

ของทุกคณะ  =  คะแนนท่ีได 
 จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 

 

 34.07 
 =  4.26 คะแนน 

 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 4.51 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 : 4.26 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 : 4.26 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  4.26 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  4.26 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

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

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

คาเปาหมาย 
: 6 ขอ 

ผลการประเมิน 
 :  6 ขอ (ขอ 1 – 6) 

ผลการประเมิน 
 : 6 ขอ (ขอ 1 – 6) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ :  
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
.............................................................................. 
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จุดเดน แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอปรับปรุง 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน 
1. ผูบริหารมีความมุงม่ัน และพัฒนางานอยูเสมอ 
2. การสรางบรรยากาศแหงความสุข ชวยใหเกิดความผูกพัน 
3. คณะกรรมการติดตามผลทําใหเกิดการขับเคลื่อนงานและสรางความม่ันใจ ในการทํางานมากข้ึน 
4. มหาวิทยาลัยไดเตรียมความพรอมการทํางานสูอนาคตหลายสวน โดยเฉพาะการใช OKR กับกลุม

บุคลากรเพ่ือขยายสูกลุมคณาจารย การเตรียมปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู EdPEx และการ
เตรียมความพรอมจัดหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเตรียมใหบริการแกผูสนใจและสรางนวัตกรรมในทุกระดับ 
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ภาคผนวก ข 
การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ระหวางปการศึกษา 2557-2561 
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ระดับหลักสูตร 

กราฟเปรียบเทียบระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 
2557 -25561 

 

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

ตารางท่ี 1 แสดงคะแนนเฉล่ียภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหวาง
ปการศึกษา 2557-2561 

คณะ/วิทยาลยั 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
จําแนกตามปการศึกษา 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.57 2.34 2.72 2.87 3.00 

2.คณะครุศาสตร 2.25 3.07 3.50 2.98 3.43 

3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1.94 2.70 2.84 2.82 3.13 

4.คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

2.58 3.04 3.28 3.09 3.28 

5.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1.74 2.54 2.87 2.76 2.96 

6.คณะวิทยาการจัดการ 2.62 2.71 3.32 3.42 3.45 

7.คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

1.37 3.19 3.37 3.31 3.49 

8.คณะสาธารณสุขศาสตร กอตั้งคณะป 2559 3.11 3.26 3.48 

คะแนนเฉลี่ยรวม 2.15 2.91 3.22 3.06 3.30 

 

 

    59 หลักสูตร       63 หลักสตูร           65 หลักสูตร       69 หลักสูตร         72 หลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
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ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระหวางป
การศึกษา 2557-2561 

คณะ/วิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
จําแนกตามปการศึกษา 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.14 4.45 4.66 4.50 4.56 

2.คณะครุศาสตร 4.11 4.39 4.60 4.53 4.60 

3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.93 4.19 4.59 4.74 3.88 

4.คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

4.12 4.39 4.55 4.40 4.47 

5.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3.89 4.39 4.40 4.39 4.10 

6.คณะวิทยาการจัดการ 4.00 3.96 4.25 4.39 4.08 

7.คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

3.55 4.18 4.22 4.23 4.27 

8.คณะสาธารณสุขศาสตร กอตั้งคณะป 2559 3.40 3.74 4.11 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.96 4.28 4.33 4.33 4.26 

 
ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557-
2561แยกตามองคประกอบ 
 

องคประกอบ 

คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา  
2561 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปล
ผล 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปล 
ผล 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปล 
ผล 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปล 
ผล 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปล 
ผล 

องคประกอบที่ 1  
การผลิตบัณฑิต 

3.59 ดี 3.74 ดี 3.72 ดี 3.86 ดี 3.39 ดี 

องคประกอบที่ 2  
การวิจยั 

4.68 ดีมาก 4.51 ดีมาก 4.94 ดีมาก 4.33 ดี 4.58 ดีมาก 

องคประกอบที่ 3  
การบริการวิชาการ 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4  
การทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5  
การบริหารจัดการ 

3.99 ดีมาก 4.43 ดีมาก 4.78 ดีมาก 4.46 ดี 4.75 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.15 ดี 4.27 ด ี 4.44 ดี 4.28 ดี 4.43 ดี 
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ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 - 
2561แยกตามตัวบงช้ี 
 
 

ตัวบงชี้ 

คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ป
การศึกษา 

2557 

ป
การศึกษา 

2558 

ป 
การศึกษา 

2559 

ป 
การศึกษา 

2560 

ป 
การศึกษา 

2561 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 2.14 2.91 3.22 3.06 3.30 

1.2 อาจารยประจาํคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญา
เอก 

3.14 3.56 3.45 4.01 4.09 

1.3 อาจารยประจาํคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

2.39 2.21 1.91 2.23 2.24 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 3.58 3.74 3.72 3.86 3.93 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

4.38 3.97 5.00 3.54 3.73 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

4.64 4.55 4.81 4.44 5.00 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 4.67 4.51 4.94 4.33 4.58 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและ
เอกลักษณของสถาบัน 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5.2 ผลงานการบรหิารของคณะ 3.95 4.28 4.33 4.37 4.26 

5.3 ระบบกํากับการประกันคณุภาพ
หลักสตูรและคณะ 

3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 3.98 4.43 4.78 4.46 4.75 

ผลการประเมินรวมท้ัง 5 องคประกอบ 4.15 4.27 4.44 4.28 4.43 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
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พิธีเปิด วันที่ 28 สิงหาคม 2562 
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สัมภาษณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ อธิการบดี รองอธิการบดี 

 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ คณบดี ผู้อ านวยการ 

 

 

 

 
ฃ 
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สัมภาษณ์ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิ/ผู้แทนชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า 

 

 

 

 
สัมภาษณ์ผู้แทนบุคลากร 

 

 

 

 

ตรวจเอกสารหลักฐาน 
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ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมิน 
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ภาคผนวก ง 
กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2561 
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ระหวางวันที่ 28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 
วัน เวลา กิจกรรม สถานที่ 

08.00-08.30 น. ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและเจาหนาที่ ลงทะเบียน 
 

หองประชุมราชนครินทร ชัน้ 5 
อาคาร 100 ปฯ 

08.00-08.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมวางแผนการประเมิน กําหนด
ประเด็นการประเมินและรายการขอมูลที่ตองการตรวจสอบ 

หองเจาฟา  
ชั้น 3 อาคาร 100 ปฯ 

08.30-08.45 น. อธิการบดีกลาวตอนรับ แนะนําผูบริหาร และนําเสนอสรุปผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2561 

หองประชุมราชนครินทร  
ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ 

08.45-09.00 น. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ แนะนําทีมผูประเมินคุณภาพฯ 
แจงวัตถุประสงค ชี้แจงกระบวนการของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
 

หองประชุมราชนครินทร  
ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ 

09.00-10.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ (กลุมละไมเกิน 20 นาที) 
เวลา กรรมการชุดท่ี 1 กรรมการชุดท่ี 2 

ผูรับการสัมภาษณ สถานท่ี ผูรับการสัมภาษณ สถานท่ี 
09.00-09.20 น. กรรมการสภา หองเจาฟา ชั้น 3 ผูแทนคณาจารย /ผูแทน

บุคลากรสายสนับสนุน 
หองประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย 
409 

09.20-09.40 น. อธิการบดี รองอธิการบดี หองเจาฟา ชั้น 3 ผูแทนผูใชบัณฑิต /ผูแทน
ชุมชน ผูแทนศิษยเกา 

หองประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย 
409 

09.40-10.00 น. คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/
สถาบัน 

หองเจาฟา ชั้น 3 ผูแทนนักศึกษา หองประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย 
409 

 

10.00-12.00น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจเย่ียมคณะ และหนวยงานสนับสนุน  
-อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร 
-อาจารยปฏิบัติการดานธุรกิจบริการ 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ 
13.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พรอม

สัมภาษณผูรับผิดชอบตามองคประกอบตัวบงชี้ 
หองประชุมราชนครินทร  
ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ 
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วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 
วัน เวลา กิจกรรม สถานที่ 

08.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รวมประชุมปรึกษาหารือ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประเมินคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม  

หองประชุมราชนครินทร  
ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ 
13.00-14.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รวมประชุมปรึกษาหารือ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประเมินคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม 
หองประชุมราชนครินทร  
ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ 
 

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

หองประชุมราชนครินทร  
ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ 

15.00 – 16.30 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ นําเสนอสรุปผลการประเมิน
เบื้องตนดวยวาจาแกผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
- อธิการบดีใหขอมูลยอนกลับ และกลาวขอบคุณคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพฯ 

หองประชุมราชนครินทร  
ชั้น 5 อาคาร 100 ปฯ 
 

หมายเหตุ **   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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