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รายงานสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 11 
ธันวาคม 2562 สรุปผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 จ าแนกเป็น 5 
องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งช้ี  มีรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

“รอผลการประเมินระดับหลักสูตร” โดยทุกหลักสตูรจะรับการประเมิน ระหว่างวันท่ี 
15-19 มิถุนายน 2563 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

ผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยคุณวุฒิปริญญาเอก คะแนนที่
ได้เท่ากับ 4.30 คะแนน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 450 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ลาศึกษาต่อ) 28 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 422 
4. จ านวนอาจารย์ทีม่ีคุณวฒุิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า (ไม่รวมลาศึกษาตอ่) 145 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 34.36 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.39 คะแนน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 422 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ 301 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  105 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  16 
5. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  0 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 121 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 28.67 

   
ตัวบ่งชี้ที่  1.4 ผลงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ผลคะแนนการประเมินตนเองผลงานของนักศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่คะแนนที่ได้เท่ากับ 0.15 คะแนน 
*หมายเหตุ ข้อมูลน ามาจากการรายงานผล 1.4 ระดับคณะ 

คณะ/วิทยาลัย 
 

ค่าถ่วง 
น้ าหนัก 

จ านวน 
นักศึกษา 

ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย 
 

1. ครุศาสตร์ 0.6 1,769 0.03 0.004 
2. เทคโนโลยีการเกษตร 2.4 165 1.45 0.18 
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80 1,416 5.65 0.71 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 10 917 1.09 0.14 

5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.4 499 0.08 0.01 

6. วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 0 146 0.00 0.00 
7. วิทยาการจัดการ 4.4 2,765 0.16 0.02 
8. สาธารณสุขศาสตร์ 3.2 346 0.92 0.12 

ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนทุกคณะ 1.18 
ค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนน 0.15 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รบั
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

สรุปผลการด าเนินการประเมินตนเองผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 55.56 คะแนนที่ได้เท่ากับ 
5.00 คะแนน 

- ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 5.0  
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทเท่ากับ 9 คน  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

สรุปผลการด าเนินการประเมินตนเองผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 80 คะแนนที่ได้เท่ากับ 
5.00 คะแนน 

- ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 3.2  
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกเท่ากับ 4 คน  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
(เกณฑ์ 6 ข้อ) 

สรุปผลการด าเนินการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ ครบทั้ง 6 ข้อ 
คะแนนที่ได้เท่ากับ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลคะแนนการประเมินตนเอง คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเปน็ค่าเฉลี่ยของ คะแนนผล
การประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าของทุกคณะ และ หน่วยงาน คะแนนที่ได้
เท่ากับ 4.94 คะแนน 

คณะ/วิทยาลัย ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน
อาจารย ์

ร้อยละ คะแนน 

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครุศาสตร์ 27.60 87 31.72 5.00 
2. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19.20 40 48.00 5.00 
3. เทคโนโลยีการเกษตร 4.00 23 17.39 4.35 
4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33.00 77 42.86 5.00 
5. ครุศาสตร์ 13.60 62 21.93 5.00 
6. วิทยาการจัดการ 22.60 54 41.85 5.00 
7. สาธารณสุขศาสตร์ 10.80 23 46.96 5.00 
8. นวัตกรรมการจัดการ 8.80 32 27.50 5.00 
9. งานศึกษาทั่วไป 3.20 14 22.86 5.00 
10.งานศูนย์ภาษา 2.80 10 28.00 5.00 

ผลรวมของคะแนน 145.60 422  4.94 
      

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สร้างนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิน่และโจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ 

“อยูใ่นระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อยู่ในระหว่างการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณ จ านวน 2 ชุดโครงการ 
2.ทุนงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อยู่ในระหว่างการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณ จ านวน 29 โครงการวิจัย และมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวน 1 เรื่อง คือ การศึกษา
ต ารับยาสมุนไพรของหมอพื้นบ้านในต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

3.ทุนภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 40 โครงการ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จ านวนโครงการวิจยัรับใช้สังคม
ที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคเีครือข่าย 

มีโครงการวจิัยรับใช้สังคมทีเ่กิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย จ านวน 1 โครงการ 
ได้แก่ โครงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงประวัติศาสตร์บนพ้ืนฐาน
ทรัพยากรชุมชนของเครือข่ายอยุธยา คะแนนที่ได้เท่ากับ 1.00 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการต่อสังคม 
(เกณฑ์ 6 ข้อ) 

สรุปผลการด าเนินการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ จ านวน 2 
ข้อ คือ ข้อ 1 และข้อ 5 คือมีการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการเลือกชุมชน
เป้าหมายและมีการจัดท าแผนบริการวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
ตามจุดเน้นหรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการให้บริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นต่อเนื่องและยั่งยืน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความส าเร็จของการ
บริการวิชาการ (เกณฑ์ 5 ข้อ) 

สรุปผลการด าเนินการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ 1 ข้อ คือ 
ข้อ 5 มีจ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง ซึ่งมีการรายงานชุมชนแต่ไม่มีการ
อธิบายถึงชุมชนมีศักยภาพในการจัดการตนเองได้อย่างไร 

องค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย  
(เกณฑ์ 5 ข้อ) 

สรุปผลการด าเนินการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ ครบ 5 ข้อ 
คือ ข้อ 1 - 5 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลการบริหารของคณะ “อยู่ระหว่างด าเนินการ” โดยคะแนนการประเมินได้จากคะแนนเฉลี่ยของผลการ

ประเมินระดับคณะของทุกคณะ ซึ่งจะรับการตรวจประเมินในระดับคณะ ระหว่างวันที่ 
29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2563 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน (เกณฑ์ 5 ข้อ) 

สรุปผลการด าเนินการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ จ านวน 2 
ข้อ คือ ข้อ 1 และ 2 ส่วน ข้อ 3-5 มีการเขียนรายงานผลการด าเนนิงานท่ีได้ด าเนินการ
แล้ว ได้แก ่
ข้อ 3 การบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงฯและจัดท าแผนบรหิาร
ความเสีย่ง อยู่ระหว่างการด าเนินงานติดตามแผนฯ 
ข้อ 4 มีการรายงานการบรหิารมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 
ประการ แต่ยังอยู่ระหว่างการด าเนินงานการประเมิน  
ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ มี
การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้โดยประกอบด้วยบุคลากรจากทุก
หน่วยงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการจัดการความรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบการบริหารและพัฒนา
บุคลากร (เกณฑ์ 6 ข้อ) 

สรุปผลการด าเนินการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จจ านวน 1 
ข้อ คือ ข้อ 1 มีกรอบอัตราก าลังข้างราชการพลเรือนฯ และแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ส่วนข้อท่ี 2-6 มีการเขียนรายงานการด าเนินงานที่ด าเนินการแล้ว 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบก ากบัการประกัน
คุณภาพ (เกณฑ์ 5 ข้อ)  
 

สรุปผลการด าเนินการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ จ านวน 3 
ข้อ คือ ข้อ 1 และ ข้อ 4-5 ส่วนข้อ 2 และ 3 มีการเขียนรายงานการด าเนินงานที่
ด าเนินการแล้วโดยมีก ากับติดตามให้เป็นไปตามระบบจนกว่าจะสิ้นสุดปีการศึกษา 2562  

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


