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รายงานสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยให้คณะ/วิทยาลัยจัดส่งรายงานฯ ในวันที่ 4 
ธันวาคม 2562 มีคณะ/วิทยาลัย จ านวน 7 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2562 จ าแนกเป็นองค์ประกอบ จ านวน 5 องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

องค์ประกอบ/ 
 ตัวบ่งชี้ 

สรุปผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง ข้อสังเกตจากการรายงาน
และข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1 
คุณภาพบณัฑิต
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ 

“รอผลการประเมินระดับหลักสูตร” โดยทุกหลักสูตรจะรับการประเมิน 
ระหว่างวันท่ี 15-19 มิถุนายน 2563 และ“อยูร่ะหว่างด าเนินการ” ทุกหลักสูตร 
เนื่องจากรอผลการเก็บข้อมลูจากส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ช่วงเดือน
มกราคม-มีนาคม 2563 

 

- 

ตัวบ่งชี้ที ่1.2 
อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารย์ประจ าของคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เรียงล าดับจากคะแนนมากไปหาน้อย (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) มีรายละเอียดดังนี ้

คณะ/วิทยาลัย ป.เอก อ.ทั้งหมด ร้อยละ คะแนน 
1. วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 17 32 53.13 5.00 
2. ครุศาสตร์ 31 62 50.00 5.00 
3. เทคโนโลยีการเกษตร 9 23 39.13 4.89 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 32 87 36.78 4.60 
5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13 40 32.50 4.06 
6. สาธารณสุขศาสตร์ 6 23 26.09 3.26 
7. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 77 24.68 3.08 
8. วิทยาการจัดการ 12 54 22.22 2.78 

อ้างอิงจากเอกสารรายชื่อคณาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 1/2562   
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 จากงานบริหารงานบุคคล 

-  

ตัวบ่งชี้ที ่1.3 
อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารย์ประจ าของคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ เรียงล าดับจากคะแนนมากไปหาน้อย (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) มีรายละเอียด
ดังนี ้

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวน อ.ท่ีด ารง 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 

อาจารย์ทั้งหมด ร้อยละ 
คะแนน
เฉลี่ย 

1. เทคโนโลยีการเกษตร 10 23 43.48 3.62 
2. วิทยาการจัดการ 23 54 42.59 3.55 
3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 40 40.00 3.33 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 28 87 32.18 2.68 
5. ครุศาสตร์ 18 62 29.03 2.42 
6. สาธารณสุขศาสตร์ 6 23 26.09 2.17 

7. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 77 18.18 1.52 
8. วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 2 32 6.25 0.52 

  อ้างอิงจากเอกสารรายชื่อคณาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 1/2562   
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 จากงานบริหารงานบุคคล 

-  
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องค์ประกอบ/ 
 ตัวบ่งชี้ 

สรุปผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง ข้อสังเกตจากการรายงาน
และข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งชี้ที ่1.4 ผลงาน
ของนักศึกษาท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ มีรายละเอียดดังนี้ 

คณะ 
ค่าถ่วง 
น้ าหนัก 

จ านวน 
นักศึกษา 

ร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ย 

1. ครุศาสตร์ 5.004 3  1.67 
ป.ตรี 0.6 1,769 0.03 0.004 
ป.โท 3.2 7 45.71 5.00 

ป.เอก 0 5 0.00 0.00 
2. เทคโนโลยีการเกษตร 2.4 165 1.45 0.18 
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80 1,416 5.65 0.71 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2.64 3  0.88 

ป.ตรี 10 917 1.09 0.14 
ป.โท 0.6 3 20.00 2.50 

ป.เอก 0 17 0.00 0.00 
5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.4 499 0.08 0.01 

6. วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 3.31 3  1.10 
ป.ตรี 0 146 0.00 0.00 
ป.โท 0.8 7 11.43 1.43 

ป.เอก 1.2 4 30.00 1.88 
7. วิทยาการจัดการ 4.4 2,765 0.16 0.02 
8. สาธารณสุขศาสตร์ 3.2 346 0.92 0.12 
      

- 

ตัวบ่งชี้ที ่1.5 การ
บริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
(เกณฑ์ 6 ข้อ) 

สรุปผลการประเมินตนเองที่คณะมีการรายงานการด าเนินงาน ดังนี้   
คณะ/วิทยาลัย การด าเนินการส าเร็จ 

ครุศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัย
นวัตกรรมการจดัการ  

ครบ 6 ข้อ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาการจัดการ 

4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-3 และ 6 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-2 และ 6 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-2 
   

-การรายงานเกณฑ์ ข้อ 4  
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มีการ
ประเมินแค่การให้ค าปรึกษาไม่
ครบทุกด้าน และสาธารณสุขฯ 
น าผลการประเมินคณุภาพ
กิจกรรมของปี 2561 มารายงาน 
-การรายงานเกณฑ์ ข้อ 5
นวัตกรรมฯ ครุศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ รายงาน
เพียงกระบวนการที่จะ
ด าเนินการ ยังไม่การรายงาน
การปรับปรุงและการอธิบาย
ถึงความคาดหวังของนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
(เกณฑ์ 6 ข้อ) 

สรุปผลการประเมินตนเองที่คณะมีการรายงานการด าเนินงาน ดังนี้  
คณะ/วิทยาลัย การด าเนินการส าเร็จ 

สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครบ 6 ข้อ 

ครุศาสตร์ 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-5 
วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร  
นวัตกรรมการจดัการ และวิทยาศาสตรฯ์ 

3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-3 

   

-คณะที่มีการรายงานเกณฑ์ข้อ 
ที ่4 ไม่มีการน าวัตถุประสงค์
ของโครงการมาประเมินผลฯ 
-คณะที่มีการรายงานเกณฑ์ข้อที่ 
5 ไม่มีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ 
-คณะที่มีการรายงานเกณฑ์ข้อ
ที่ 6 ไม่มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผน/
โครงการ 
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องค์ประกอบ/ 
 ตัวบ่งชี้ 

สรุปผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง ข้อสังเกตจากการรายงานและ
ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบ
และกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
(เกณฑ์ 5 ข้อ) 

สรุปผลการประเมินตนเองส่วนใหญ่มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ
ครบทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ส าหรับคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มีการรายงานผล
ด าเนินการ 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-3  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจ า 

สรุปผลคะแนนการรายงานการประเมินตนเองผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย เรียงล าดับจากร้อยละผลงานฯมากไปหาน้อย มีรายละเอียด
ดังนี ้

คณะ/วิทยาลัย ผลถ่วงน้ าหนัก จ านวนอาจารย์ ร้อยละ คะแนน 
1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19.20 40 48.00 5.00 
2. สาธารณสุขศาสตร์ 10.80 23 46.96 5.00 
3. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

33.00 77 42.86 5.00 

4. วิทยาการจัดการ 22.60 54 41.85 5.00 
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 27.60 87 31.72 5.00 
6. นวัตกรรมการจัดการ 8.80 32 27.50 5.00 
7. ครุศาสตร์ 13.60 62 21.94 5.00 
8. เทคโนโลยีการเกษตร 4.00 23 17.39 4.35 
     
      

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์
ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
โจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่นหรือ
ปัญหาระดับประเทศ 

“อยู่ระหว่างการด าเนินงาน” เนื่องจากงบประมาณในการจัดท าผลงานวิจัยฯ 
เพิ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณเดือนธันวาคม 2562 

 

 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การ
บริการวิชาการต่อ
สังคม (เกณฑ์ 6 ข้อ) 
 

สรุปผลการรายงานการประเมินตนเองของคณะมีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้  

คณะ/วิทยาลัย การด าเนินการส าเร็จ 
ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ  
และสาธารณสุขศาสตร ์

ครบ 6 ข้อ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-3,5 
วิทยาการจัดการ 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-4 
เทคโนโลยีการเกษตร 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-2, 4 , 6 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัย
นวัตกรรมการจดัการ 

1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 
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องค์ประกอบ/ 
 ตัวบ่งชี้ 

สรุปผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง ข้อสังเกตจากการรายงาน
และข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
บริการวิชาการ 
(เกณฑ์ 5 ข้อ) 

สรุปผลการรายงานการประเมินตนเองของคณะมีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้  

คณะ/วิทยาลัย การด าเนินการส าเร็จ 
วิทยาการจัดการ และมนุษยศาสตร์ฯ จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-5 
ครุศาสตร์ จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-4 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยนวัตกรรม จ านวน 1 ได้แก่ ข้อ 2 
สาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-3 
เทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาศาสตรฯ์ มีการเขียนรายงานบางข้อ  
   

-คณะมนุษยศาสตร์ เกณฑ์ข้อ 
4 ไม่มีการรายงานรายละเอียด
การเบิกจ่าย 
-ทุกคณะควรมีการเขยีน
รายงานผลการด าเนินงานท่ีมี
การด าเนินงานบ้างแล้วให้ครบ
ทุกข้อเนื่องจากเป็นตัวบ่งช้ีวัด
ผลลัพธ์แต่ละข้อ 
 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบ
และกลไก
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย  
(เกณฑ์ 5 ข้อ) 

สรุปผลการประเมินตนเองมีการรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้  
คณะ/วิทยาลัย การด าเนินการส าเร็จ 

มนุษยศาสตร์ฯ และสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-5 
ครุศาสตร ์วิทยาการจัดการ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และนวัตกรรมการจัดการ 

จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-4 

เทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-2,4 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 
   

-คณะที่รายงานเกณฑ์ ข้อ 3 
คณะไม่ประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย 
 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การ
บริหารของคณะเพื่อ
การก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 
(เกณฑ์ 5 ข้อ) 

สรุปผลการรายงานการประเมินตนเองคณะส่วนใหญ่มีการด าเนินงานเสร็จ
แล้วครบทั้ง จ านวน 5 ข้อ ยกเว้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีการรายงาน
การด าเนินงาน จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 และ 5 

 
 

ควรทบทวนการเขียนรายงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อที่
ประเมินตนเองส าเร็จแล้ว ดังนี ้
-คณะที่รายงานเกณฑ์ ข้อ 3 มี
การรายงานแคก่ารจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงยังไมม่ีการ
รายงานความก้าวหน้าของแผน 
-คณะที่รายงานเกณฑ์ ข้อ 4 ทุก 
ยังไม่มีการประเมินการบริหารคณะ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
-คณะที่รายงานเกณฑ์ ข้อ 5 มี
การรายงานแคก่ารก าหนด
ผู้รับผิดชอบและจัดท า
แผนการจดัการความรู้เท่านั้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบ
การบริหารและพัฒนา
บุคลากร  
(เกณฑ์ 6 ข้อ) 

สรุปผลการรายงานการประเมินตนเองคณะมีการรายงานการด าเนนิงาน ดังนี ้
คณะ/วิทยาลัย การด าเนินการส าเร็จ 

มนุษยศาสตร์ฯ และสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-6 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-4 
ครุศาสตร์ และวิทยาการจัดการ จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-3 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-2,4 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-2,5 
เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 
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องค์ประกอบ/ 
 ตัวบ่งชี้ 

สรุปผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง ข้อสังเกตจากการรายงาน
และข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบ
ก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 
(เกณฑ์ 6 ข้อ) 

สรุปผลการรายงานการประเมินตนเองคณะมีการรายงานการด าเนนิงาน ดังนี ้
คณะ/วิทยาลัย การด าเนินการส าเร็จ 

มนุษยศาสตร์ฯ สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาการจัดการ และนวัตกรรมการจัดการ 

จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-5 

เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-3,5 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-4 
ครุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-3 
   

 

*ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 การ
พัฒนาครู (เฉพาะคณะ
ครุศาสตร์) (เกณฑ์ 7 
ข้อ) 

สรุปผลการรายงานการประเมินตนเองคณะมีการรายงานการด าเนนิงานแล้ว 
จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-2  

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 


