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รายงานสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยให้จัดส่งรายงานฯ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว มีการรายงานผลการประเมินตนเอง จ าแนกเป็นองค์ประกอบ จ านวน 5 องค์ประกอบ 
15 ตัวบ่งชี้  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

องค์ประกอบ/ 
 ตัวบ่งชี้ 

สรุปผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง ข้อสังเกตจากการรายงานและ
ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 คุณภาพบัณฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

“รอผลการประเมินระดับหลักสูตร” โดยทุกหลักสูตรจะรับการ
ประเมิน ระหว่างวันท่ี 15-19 มิถุนายน 2563 และ“อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ” ทุกหลักสูตร เนื่องจากรอผลการเก็บข้อมลูจากส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 

- 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะ
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารย์ประจ าของสระแก้วที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก โดยสระแก้ว มีอาจารย์ทั้งหมด จ านวน 20 คน 
มีอาจารย์ที่คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 
คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.34 คะแนน 

-  

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะ
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารย์ประจ าของสระแก้วที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยสระแก้ว มีอาจารย์ทั้งหมด จ านวน 
20 คน ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 0 คะแนน
ที่ได้เท่ากับ 0 คะแนน 

-  

ตัวบ่งชี้ 1.4 ผลงานของนักศึกษา
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

รายงานยังไม่มีผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 0 คะแนนที่ได้เท่ากับ 0 คะแนน 
 

- 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  
(เกณฑ์ 6 ข้อ) 

ผลการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ  
ครบทั้ง 6 ข้อ   

 

-การรายงานเกณฑ์ ข้อ 5 มี
การส ารวจความคาดหวังของ
นักศึกษาแต่ยังไมม่ีการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  
(เกณฑ์ 6 ข้อ) 

ผลการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ 
ครบทั้ง 6 ข้อ  

การรายงานผลทุกข้อเขียน
เกณฑไ์ว้แตไ่ม่มีการเขียน
รายงานการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์(เกณฑ์ 5 ข้อ) 

ผลการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ 
ครบทั้ง 5 ข้อ  

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า 

ผลคะแนนการรายงานการประเมินตนเองผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ไม่มีผลงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 0 
คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 0 คะแนน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่
สร้างนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การ
พัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่นหรือปัญหา
ระดับประเทศ 
 

“อยู่ระหว่างการด าเนินงาน” เนื่องจากงบประมาณในการจัดท า
ผลงานวิจัยฯ เพิ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณเดือนธันวาคม 2562 
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องค์ประกอบ/ 
 ตัวบ่งชี้ 

สรุปผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง ข้อสังเกตจากการรายงานและ
ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการต่อสังคม (เกณฑ์ 6 ข้อ) 

ไม่มีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง รายงานโดยน าตัวอย่าง
ที่มหาวิทยาท าไว้เป็นตัวอย่างมารายงาน 

ควรมีการเขียนรายงานการ
ด าเนินการทีด่ าเนินการแล้ว 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความส าเร็จ
ของการบริการวิชาการ (เกณฑ์ 
5 ข้อ) 

ผลการรายงานการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานส าเร็จ ครบ 5 ข้อ  

 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
(เกณฑ์ 5 ข้อ) 

ผลการรายงานการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานส าเร็จ ครบ 5 ข้อ  
 

-การรายงานเกณฑ์ ข้อ 3 ไม่
ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่ ง ช้ี วั ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผนด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย และ ข้อ 5 ไม่รายงานการ
ก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมฯ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการก ากับตดิตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ (เกณฑ์ 
5 ข้อ) 

ไม่มีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง รายงานโดยน าตัวอย่าง
ที่มหาวิทยาท าไว้เป็นตัวอย่างมารายงาน 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร (เกณฑ์ 6 
ข้อ) 

ไม่มีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง รายงานโดยน าตัวอย่าง
ที่มหาวิทยาท าไว้เป็นตัวอย่างมารายงาน 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการ
ประกันคณุภาพหลักสตูร (เกณฑ์ 
6 ข้อ) 

ไม่มีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง รายงานโดยน าตัวอย่าง
ที่มหาวิทยาท าไว้เป็นตัวอย่างมารายงาน 

 

 

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


