รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559
งานวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ส่วนที่ 1 บทนา
1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์กร
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร
จานวนอาจารย์และบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
2. วิธีการประเมิน
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
สรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาคผนวก ข
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ วิทยาลัย สานัก สถาบัน ปีการศึกษา 2559
ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ข้อมูลทั่วไป
งานวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2553 ทาหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่ ว ไปจ านวน 30 หน่ ว ยกิต ให้ กั บ นั กศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ต ร มุ่ งพั ฒ นานั กศึ ก ษาให้ เกิ ด ทั กษะการเรีย นรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยในปีการศึกษา 2558 มี รายวิชาที่รับผิดชอบ
จ านวน 9 รายวิ ช า พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ จ านวน 12.5 คน พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สายสนับสนุน จานวน 5 คน อาจารย์ผู้สอนจากคณะต่างๆ จานวนประมาณ 200 คน และนักศึกษาใน
ความรับผิดชอบ ประมาณ 4,500 คน ต่อ 1 ภาคการศึกษา

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

จำนวนตัวบ่งชี้
3
5
8

คะแนนประเมินเฉลี่ย
4.11
3.28
3.59

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ดี

ในการนี้ มีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนา และปรับปรุง ดังนี้
จุดเด่น และแนวทำงเสริม
จุ ด เด่ น – มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ ผ่ า นการจั ด ท าชิ้ น งานเชิ ง
นวัตกรรม
แนวทำงเสริม – สามารถยกระดับชิ้นงานนวัตกรรมให้ออกมาในรูปแบบของงานวิจัย เพื่อเป็น
การยกระดับศักยภาพของหน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนำ และแนวทำงปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนำ – การตั้ง KPI หน่วยงานควรตั้งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและ
ควรวัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ควบคู่กัน
– ควรพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลัก เพื่อเป็นภาพสะท้อนผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานอย่างแท้จริง

1

ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน
1.1 ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
- ชื่ อ หน่ ว ยงาน : งานวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
- ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
- ประวัติ ความเป็ น มา : ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดให้ ทุ ก
สาขาวิชาต้องเรียนวิชาหมวดศึกษาทั่วไปเนื่องจากวิชาศึกษาทั่วไปนั้นมีความสาคัญคือ “เป็นรายวิชาที่
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี ” ตามเกณฑ์ของ สกอ.
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบจาแนกเป็นรายวิชา หรือบูรณาการใดๆ โดยมี
เนื้ อหาที่ ครอบคลุ มและผสมผสานสาระวิช าของ สั งคมศาสตร์ มนุ ษย์ ศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์กั บ
คณิ ตศาสตร์ ในสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสม โดยมี จ าน วนหน่ ว ยกิ ต รวมไม่ น้ อ ยกว่ า 30 หน่ ว ยกิ ต
(กระทรวงศึกษาธิการ 2548 : 9)
จากความสาคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้เห็นความสาคัญของวิชาศึกษา
ทั่วไป ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้ บัณ ฑิตมีคุณ ลักษณะที่เหมาะสม รวมทั้งการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในตัวของบัณฑิต จึงจัดให้มีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ในทุกหลักสูตรตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ โดยสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบี ยนเป็น ผู้ดูแล ต่อมาในปี พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่า “งาน” โดยใช้ชื่อว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ทาหน้าที่กากับดูแลจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาวิชาศึกษาทั่วไป ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ ประสานงานดาเนินการผลิตตารา
คู่มืออาจารย์ แนวการสอน สื่อการสอน และจัดผู้สอนรายวิชา
ปัจจุบันงานวิชาศึกษาทั่ วไปดาเนินงานในรูปของคณะทางาน โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย จานวน 3 คน อาจารย์ประจาสังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน 9 คน และ
อาจารย์ผู้สอนที่มาจากการรับสมัครอาจารย์จากคณะต่างๆ ที่มีความประสงค์จะสอนจานวนกว่า 200
คน มีรายวิชาในความรับผิดชอบ 5 รายวิชา มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ โดยใช้ ห ลั ก บู ร ณาการสอนแบบ Active Learning, Project
Based Learning, Research Based Learning, Critical Thinking และ Team Teaching โดยมีวิช า
ที่รับผิดชอบ 9 รายวิชา คือ
1. GE101/VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายวิชาที่ส่งเสริม และ
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ และนาเสนอผลงาน

2
2. GE102/VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ เป็นรายวิชาทีส่ ่งเสริม และพัฒนาผู้เรียน
ให้ มีความภาคภูมิใจในความเป็ น “วไลยอลงกรณ์ ” มี คุณ สมบัติตามเอกลั กษณ์ และอัตลั กษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย
3. GE103/VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาที่ส่งเสริม และพัฒนา
ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความรู้ คิดอย่างมี วิจารณญาณ รวมถึงการใช้คณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ประเมิน
ทางเลือก
4. GE104/VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ประเมินตนเอง ยอมรับความหลากหลายและ
ผลกระทบ เพื่อพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้
5. GE105/VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นรายวิชาที่ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มี
พฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม ที่สมบูรณ์
6. VGE101 ตามรอยพระยุ ค ลบาท เป็ น รายวิช าที่ ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนมี ความรู้ ความเข้าใจ
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ พระจริยวัตร หลักการ
ทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง ทศพิ ธ ราชธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สามารถน้อมนามาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
7. VGE102 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ เป็นรายวิชาที่ส่ งเสริมให้
ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร การนาเสนอ
สารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ และสถานการณ์
จริงในชีวิตประจาวัน
8. VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึก และพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน โดยคานึงถึง
บริบทของสังคมไทย และสากล การแนะนาตนเอง และผู้อื่น การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล
การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย และการขอร้อง
9. VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒ นาทักษะทางการเรียน เป็นรายวิชาที่ส่ งเสริม ให้ ผู้เรียนฝึ ก
และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง การอ่านจับ
ใจความส าคัญ และรายละเอีย ด การเขี ยนสรุป ความเรื่องที่ อ่านจากสื่ อต่างๆ เช่น สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ และ
สื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล
1.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และค่ำนิยมองค์กร
- ปรัชญา : เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และ
สังคมโลก
- วิสัยทัศน์ : งานวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ
- พันธกิจ :
1. พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการโดยเน้นกิจกรรมเป็นฐาน เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์
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2. พัฒนาผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยชุมชน เน้นการ บูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการ และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยจัด
กิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน
4. ส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ กับองค์กรภายในและภายนอกประเทศ
- เป้าประสงค์ :
1. พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีคุณลักษณะ ตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศึกษาทั่วไปที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชน
4. มีส่วนร่วมเสริมสร้างความทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ
5. มีการบริห ารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค และ
สังคมโลก
6. เพื่อไดรับการรับรองคุณภาพในระดับชาติ และนานาชาติ
- ค่านิยมองค์กร :
G = Generalist
เป็นองค์กรที่รวบรวมทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้หลากหลาย
E = Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการทางาน
V = Volunteer
มีจิตอาสา ส่งเสริมให้เกิดจิตอาสาในการทางาน
R = Responsibility มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
U = Unity
การทางานเป็นทีม มุ่งเน้นการทางานร่วมกัน
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1.3 โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานวิชาศึกษาทั่วไป
คณะกรรมการบริหารงานวิชาศึกษา
ทั่วไป
รองหัวหน้างานฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพ

รองหัวหน้างานฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย

งานบริหารทั่วไป
งบประมาณและแผนงาน

งานประกันคุณภาพ

งานพัฒนาหลักสูตร
และรายวิชา

รองหัวหน้างานฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา และสารสนเทศ
กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์

ผู้ประสานงานโมดูล
และผู้ประสานงาน
หลักสูตรนานาชาติ

กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

งานวิจัย

กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.4 รำยชื่อผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร (กรรมกำรประจำคณะ กรรมกำรอำนวยกำร)
- รายชื่อผู้บริหาร :
1. ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์
หัวหน้างานวิชาศึกษาทั่วไป
2. ดร.สุภารัตน์ คาเพราะ
รองหัวหน้างานวิชาศึกษาทั่วไป
3. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์
รองหัวหน้างานวิชาศึกษาทั่วไป
- คณะกรรมการดาเนินงาน :
1. ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์
2. ผศ.พรทิพย์ วินโกมินทร์
3. ผศ.นิยม เชยกีวงษ์
4. ผศ.วิมล จิโรจพันธุ์
5. ดร.นลินอร นุ้ยปลอด
6. ดร.โกมล จันทวงษ์
7. ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่
8. ดร.เบญจภา ไกรทอง
9. อาจารย์กัตตกมล พิศแลงาม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10. อาจารย์กฤตเมธ เกตุกล่า
11. อาจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ
12. อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ
13. อาจารย์วรภร อิ่มเย็น
14. ดร.สุภารัตน์ คาเพราะ
15. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการ
กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

1.5 จำนวนอำจำรย์ และบุคลำกร
ปี ก ารศึก ษา 2559 งานวิช าศึก ษาทั่ ว ไป มี บุ ค ลากรทั้ งสิ้ น จ านวน 18 คน ประกอบด้ ว ย
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จานวน 12.5 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จานวน
5 คน (เนื่องจากมีอาจารย์อายุงานไม่ถึง 8 เดือน จานวน 1 คน)
วุฒิกำรศึกษำ
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ประเภทบุคลำกร
จำนวน ต่ำกว่ำ ป.ตรี ป.โท ป.เอก อำจำรย์ ผศ. รศ.
ศ.
ป.ตรี
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย 12.5
8
4.5
10
3
สายวิชาการ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
5
5
สายสนับสนุน
17.5
5
8
4.5
10
3
รวม

1.6 ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่
- งบประมาณ :

ประเภทงบประมำณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
รวม

จำนวนเงิน (บำท)
400,000.00
1,800,000.00
2,200,000.00

- อาคารสถานที่ :

ชั้น 10 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.7 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ
- มี ก ารด าเนิ น งานแต่ ล ะขั้ น ตอนโดยจั ด เก็ บ เอกสาร หลั ก ฐานอ้ างอิ งอย่ างครบถ้ ว นตาม
กระบวนการทางานตามระบบงานสารบรรณ เพื่อสามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว
- มีการวางแผนการดาเนินโครงการ และมีมาตรการเร่งรัดให้ดาเนินงานตามเวลาที่กาหนด
- มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจาทาผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การ
ดาเนินครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น

6

2. วิธีกำรประเมิน
2.1 กำรวำงแผน และกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลังกำรตรวจประเมิน)
2.1.1 กำรด ำเนิ น กำรก่ อ นกำรตรวจประเมิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน งานวิชาศึกษาทั่วไป
โดยกาหนดวัน ประเมิ น ในวัน พุ ธที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ.2560 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อ น
การตรวจประเมิ น เมื่ อ วัน พฤหั ส บดี ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เพื่ อ ร่ว มกั น วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ตาม
มาตรฐาน และเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กาหนดประเด็น
ที่ ต้ อ งตรวจสอบระหว่ า งการตรวจประเมิ น วางแผนการตรวจประเมิ น มอบหมายภาระงานให้
คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ
2.1.2 กำรดำเนินกำรระหว่ำงตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ สานัก/สถาบัน ประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสานัก/สถาบันและบุคลากร เจ้าหน้าที่ เพื่อแนะนาคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการดาเนินงานของสานัก/สถาบัน
(2) สัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น หั วหน้างาน และ
บุคลากรภายในหน่วยงาน
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน และการดาเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน
2.1.3 กำรดำเนินกำรหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วย
(1) เสนอผลการประเมิ น ด้ ว ยวาจา แก่ ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เปิดโอกาสให้หน่วยงานได้ชี้แจง ทาความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผู้ ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง หรือ
ทั ก ท้ ว ง หลั ง จากนั้ น คณะกรรมการผู้ ป ระเมิ น ท าการปรั บ ปรุ งแก้ ไข และจั ด ท าเอกสารเสนอผล
การประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอไปยัง งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อดาเนินการต่อไป
2.2 กำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
2.1.1 ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ในเอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง
2.2.2 ข้อมูล ส่ ว นที่ เป็ น ผลการประเมิ นของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้อ ง
ของข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคาอธิบายของ
คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพ (2) การน าเสนอผลต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ และ (3) การเสนอผล
การประเมิ น ด้ ว ยวาจาต่ อที่ ป ระชุม ของบุ คลากรของหน่ ว ยรับ ตรวจ เพื่ อการให้ ยื นยั น ความถูก ต้อ ง
ของข้อมูล
ทั้งนีเ้ กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
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ส่วนที่ 2
ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำร
ตัวบ่งชี้

1.1

ผลประเมินตนเอง
ผลกำรประเมิน
(SAR)
คณะกรรมกำร
กำรบริหำรของสำนัก/สถำบัน เพื่อกำกับติดตำม
ค่าเป้าหมาย
ผลลัพธ์ตำมพันธกิจ
: 5 ข้อ
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
 ข้ อ 1. พั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ จ ากผลการวิ เคราะห์ : 5 ข้อ
: 6 ข้อ
SWOT โดยเชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องหน่ ว ยงานและ
พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้ คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายของแผนกลยุทธ์และ ตนเอง
กรรมการ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา : 4.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
อนุมัติ
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ข้อ 2. ดาเนิน งานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็น  ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ผลจากการวิ เ คราะห์ แ ละระบุ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความ ต่างจากที่ระบุใน SAR)
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และนำมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

เสี่ยงลดลงจากเดิม
 ข้ อ 3. บริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลอย่ า ง
ครบถ้ว นทั้ ง 10 ประการที่อธิบ ายการดาเนิน งานอย่าง
ชัดเจน
 ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้ อย 1 ด้าน และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 มีแนวปฏิบัติที่ดีแต่ไม่ได้เขียนรายงาน
 ข้อ 5. กากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
 ข้อ 6. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้มีการ
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ตัวบ่งชี้

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ของกำรด ำเนิ น โครงกำรตำม ค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน
: ร้อยละ 95
ผลการประเมิน :
ข้อค้นพบ
ร้อยละ 0

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร

ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และนำมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริ ห ารงานหน่ ว ยงานตามปกติ ที่ ป ระกอบด้ ว ย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ
-

ตัวบ่งชี้

1.2

ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และนำมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

วิธีกำรคำนวณ :

คะแนนการประเมิน

ผลการประเมิน :
ร้อยละ 66.67
คะแนนการประเมิน

คานวณค่าร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ตนเอง
กรรมการ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมตามสูตร
: 0 คะแนน
: 33.33 คะแนน
4
X 100 = ร้อยละ 66.67 การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
6
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
เปรียบเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
66.67
X5
= 33.33 คะแนน
ต่างจากที่ระบุใน SAR)
100

9
ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และนำมำใช้ประกอบกำร
พิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

1.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ ดังนี้
- พบผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: ค่าเฉลี่ย 4.51
ผลการประเมิน :
ค่าเฉลี่ย 0

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร
ผลการประเมิน :
ค่าเฉลี่ย 4.13

คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 0 คะแนน
: 4.00 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)
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องค์ประกอบที่ 2 กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนสนับสนุน
ตัวบ่งชี้

GE

2.1

ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และนำมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

อำจำรย์ประจำหมวดวิชำศึกษำทั่วไปที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอก
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ ดังนี้

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 30
ผลการประเมิน :
ร้อยละ 38.47

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร
ผลการประเมิน :
ร้อยละ 36

- งานวิชาศึกษาทั่วไป มีอาจารย์ ประจาทั้ งหมด (รวมที่ ลา คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ศึกษาต่ อ) จ านวน 12.5 คน มี อาจารย์ ประจาที่ มี คุ ณวุ ฒิ ตนเอง
กรรมการ
ปริญญาเอก จานวน 4.5 คน เนื่องจากมีอาจารย์ 1 ท่านมา : 4.81 คะแนน
: 4.50 คะแนน
ปฏิบัติงาน 8 เดือน จึงนับแค่ 0.5
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
วิธีกำรคำนวณ :
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
4.5
X
= ร้อยละ 36
ต่างจากที่ระบุใน SAR)
100
12.5
เปรียบเทียบร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน
36
X 5 = 4.5 คะแนน
40
ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูลพื้นฐำน

จำนวน

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)

12.5

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

4.5

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

36
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องค์ประกอบที่ 2 กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนสนับสนุน
ตัวบ่งชี้

GE

2.2

ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และนำมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

อำจำรย์ประจำหมวดวิชำศึกษำทั่วไปที่ดำรงตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 42.15
ผลการประเมิน :
ร้อยละ 23.08

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร
ผลการประเมิน :
ร้อยละ 24

ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ ดังนี้
- งานวิชาศึกษาทั่วไป มีอาจารย์ ประจาทั้ งหมด (รวมที่ ลา
ศึกษาต่อ) จานวน 12.5 คน มีอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่ง คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ทางวิชาการ จ านวน 3 คน เนื่ องจากมี อาจารย์ 1 ท่านมา ตนเอง
กรรมการ
ปฏิบัติงาน 8 เดือน จึงนับแค่ 0.5
: 1.92 คะแนน
: 2.00 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
วิธีกำรคำนวณ :
 บรรลุ
 บรรลุ
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
3
X 100 = ร้อยละ 24
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
12.5
ต่างจากที่ระบุใน SAR)
เปรียบเทียบร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน
24
60

X5

= 2 คะแนน

ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูลพื้นฐำน

จำนวน

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ

12.5

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์

3

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง ผศ.

3

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง รศ.

-

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง ศ.

-
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องค์ประกอบที่ 2 กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนสนับสนุน
ตัวบ่งชี้

GE

2.3

ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และนำมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ข้อค้นพบ งานวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จานวน - บาท
ภายนอก จานวน 12,488 บาท รวมทั้งหมด จานวน
12,488 บาท มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้
ศึกษาต่อ) จานวน 12.5 คน เป็นกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จานวน 12.5 คน
ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูลพืน้ ฐำน

จำนวน

1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภำยในสถำบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
156,100
จากภำยนอกสถำบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12.5

3. จานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.จานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12.5

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: 4.51 คะแนน
ผลการประเมิน
: 12,007 บาท/คน

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร
ผลการประเมิน
: 12,488 บาท/คน

คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 2.41 คะแนน
: 2.50 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)
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องค์ประกอบที่ 2 กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนสนับสนุน
ตัวบ่งชี้

GE

2.4

ผลประเมินตนเอง
ผลกำรประเมิน
(SAR)
คณะกรรมกำร
ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำ
ค่าเป้าหมาย
: 4.60 คะแนน
ข้อค้นพบ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
งานวิชาศึกษาทั่วไป มีผลงานวิชาการของนักวิจัย จานวน : ร้อยละ 9.23
: ร้อยละ 9.60
4 เรื่อง โดยเป็นผลงานค่าน้าหนัก 0.20 จานวน จานวน
3 เรื่อง และ ค่าน้าหนัก 0.60 จานวน 1 เรื่อง ผลรวม คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ค่ า ถ่ ว งน้ าหนั ก ของผลงานวิ ช าการของนั ก วิ จั ย เท่ า กั บ ตนเอง
กรรมการ
9.6% เนื่องจากมีอาจารย์อายุงานไม่ถึง 8 เดือน จานวน : 2.31 คะแนน
: 2.40 คะแนน
1 คน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
ข้อมูลพื้นฐำน
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ค่ำน้ำหนัก จำนวน (ชิ้น) ผลรวมถ่วงน้ำหนัก หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
(1)
(2)
(1) x (2)
ต่างจากที่ระบุใน SAR)
ผลงำนทำงวิชำกำร
0.20
3
0.60
0.40
0.60
1
0.60
0.80
1.00
ผลงำนสร้ำงสรรค์
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
4
รวม
1.20
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และนำมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
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องค์ประกอบที่ 2 กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนสนับสนุน
ตัวบ่งชี้

GE

2.5

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน กำรทวนสอบ ค่าเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ และกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
: 5 ข้อ
ผลการประเมิน
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
: 5 ข้อ
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และนำมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

 ข้ อ 1. มี กระบวนการกาหนดผู้สอนในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร
ผลการประเมิน
: 5 ข้อ

คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 5.00 คะแนน
 ข้ อ 2. มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามและตรวจสอบการจั ด ท า : 5.00 คะแนน
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4) และการจัดการ การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
เรียนการสอน ในหมวดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
 ข้อ 3. มีการกากับ ติดตามให้มีการประเมินการจัดการ ต่างจากที่ระบุใน SAR)
-

เรียนการสอน (มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6) ในหมวดหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

 ข้อ 4. มีการกากับ ติดตามและประเมินผลการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
 ข้อ 5. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

-
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ส่วนที่ 3
สรุปผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบตัวบ่งชี้
งำนวิชำศึกษำทั่วไป (GE)
3.1 ตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
องค์ประกอบคุณภำพ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหำร
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1
5 ข้อ
6 ข้อ
บรรลุ
4
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2
ร้อยละ 95
ร้อยละ 66.67
ไม่บรรลุ
6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ค่าเฉลี่ย 4.51
ค่าเฉลี่ย 4.13
ไม่บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนสนับสนุน
ตัวบ่งชีท้ ี่ GE.2.1
ร้อยละ 30
ร้อยละ 36
บรรลุ
ตัวบ่งชีท้ ี่ GE.2.2
ร้อยละ 42.15
ร้อยละ 24
ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชีท้ ี่ GE.2.3
4.51 คะแนน
12,488 บาท/คน
ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชีท้ ี่ GE.2.4
4.60 คะแนน
ร้อยละ 9.60
ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชีท้ ี่ GE.2.5
5 ข้อ
5 ข้อ
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
เป้ำ
หมำย

3.2 ตำรำง 2 สรุปคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสำนัก/สถำบัน
จำนวน
คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ (รายองค์ประกอบ)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
3
4.11
และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของ
5
3.28
หน่วยงานสนับสนุน
รวม
8
3.59
ผลกำรประเมิน
3.59

คะแนนกำร
ประเมิน
5.00 คะแนน
3.33 คะแนน
4.00 คะแนน
4.11 คะแนน
4.50
2.00
2.50
2.40
5.00
3.28
3.59

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ผลกำรประเมิน
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภำพดี

ผลกำรประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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3.3 รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ
จุดเด่นและแนวทำงเสริม
จุดเด่น – มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผ่านการจัดทาชิ้นงานเชิงนวัตกรรม
แนวทำงเสริม – สามารถยกระดับชิน้ งานนวัตกรรมให้ออกมาในรูปแบบของงานวิจัย เพื่อเป็นการยกระดับ
ศักยภาพของหน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา – การตั้ง KPI หน่วยงานควรตั้งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
และควรวัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ควบคู่กัน
– ควรพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลัก เพื่อเป็นภาพสะท้อนผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานอย่างแท้จริง
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ภำคผนวก ข
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วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560
งานวิชาศึกษาทั่วไป ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 15-1001 ชั้น 10 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง
กรรมการ
3. อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ และเลขานุการ
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