
รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ทุกระดับ



รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรที่ต้องรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 81 หลักสูตร จ าแนก
รายละเอียดข้อมูลจ าแนกตามระดับปริญญา สถานะของหลักสูตร

คณะ/วทิยาลัย
ระดับปริญญา

รวม
หลักสูตรใหม่

เปิดปีการศึกษา 2562
สถานะหลักสูตร หลักสูตรปิด

ตามมติสภาเกณฑ์
ปี 2548

เกณฑ์
ปี 2558

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.บัณฑิต

1.คณะครุศาสตร์ 11 2 2 1 16 - 2 14 2
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 1 1 - 16 2 3 13 1
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 - - - 12 1 1 11 0
4.คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 8 1 - - 9 1 1 8 1
5.คณะวทิยาการจัดการ 9 - - - 9 - 2 7 0
6.คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 3 1 - - 4 - 2 2 0
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 1 - - 5 2 1 4 0
8.วทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4 3 3 - 10 1 5 5 4

รวม 65 9 6 1 81 7 17 64 8



ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.

ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มดีังนี้

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร

ผลการประเมินฯ จ านวน(หลักสูตร) ร้อยละ

ผ่าน 79 97.53
ไม่ผ่าน 2 2.47
รวม 81 100ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ

-การรายงานเกณฑ์ พ.ศ. 2558 ขอ้ที่ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และข้อที่ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร สว่นใหญห่ลักสูตรเขียนรายงาน
เพยีงเป็นไปตามเกณฑ์ ควรเขยีนรายงานโดยใส่ผลงานทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 รายงานในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวจิัยของผูส้ าเร็จการศึกษา

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต

“อยู่ระหว่างด าเนินการ” ทุกหลักสูตร เน่ืองจากรอผลการเก็บข้อมูลจากส านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
ปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรใหม่ยังไม่มีบัณฑิตจบ ไม่ตอ้งรายงาน จ านวน 23 หลักสูตร



ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การสง่เสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา

คะแนนการประเมินตนเองอยูร่ะหว่าง 1.00 – 4.00 คะแนน
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
ตัวบ่งชี้ 3.1 มหีลักสูตร จ านวน 8 หลักสูตร ที่ไมต่้องรายงาน เนื่องจากหลักสูตรที่สภาอนุมัติปิดไม่มกีารรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ควรใส่รายละเอยีดของข้อค าถามเพ่ือน าไปใชใ้นการปรับปรุงพัฒนาต่อไป และควรรายงานภาคเรียนที่ 1/2562

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารอาจารย์

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์

คะแนนการประเมินตนเองอยูร่ะหว่าง 1.00 – 4.00 คะแนน
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
หลักสูตรควรรายงานประเด็นระบบกลไกการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร และการแต่งตั้งอาจารย์ใหม ่ให้ครบทั้ง 2 ประเด็น



ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ (ต่อ)

4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒปิริญญาเอก

ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
- หลักสูตรควรใชเ้กณฑ์การประเมินในการแปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้ถูกต้องตามคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ. 2562 หน้า 57
- กรณีถ้าเป็นเกณฑ์ ปี 2558 ให้ใช้ข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรทั้งหมด จ านวน 81 หลักสูตร 

คณะ/วทิยาลัย
ค่าคะแนนเต็ม 5

เท่ากับ 0 1.0-4.17 เท่ากับ 5
1.ครุศาสตร์ 1 2 13
2.วทิยาศาสตร์ฯ 4 0 12
3.มนุษยศาสตร์ฯ 5 0 7
4.วทิยาการจัดการ 2 1 6
5.เทคโนฯอุตสาหกรรม 3 0 6
6.เทคโนฯเกษตร 2 0 2
7.สาธารณสุขศาสตร์ 2 1 2
8.วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 1 1 8

รวม 20 5 56

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ

คณะ/วทิยาลัย
ค่าคะแนนเต็ม 5

เท่ากับ 0 0.83-4.17 เท่ากับ 5
1.ครุศาสตร์ 2 12 2
2.วทิยาศาสตร์ฯ 4 7 5
3.มนุษยศาสตร์ฯ 3 7 2
4.วทิยาการจัดการ 2 4 3
5.เทคโนฯอุตสาหกรรม 3 2 4
6.เทคโนฯเกษตร 1 2 1
7.สาธารณสุขศาสตร์ 2 1 2
8.วิทยาลัยนวัตกรรม 4 5 1

รวม 21 40 20

ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
- หลักสูตรควรใชเ้กณฑ์การประเมินในการแปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
ถูกตอ้งตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ. 2562 หน้า 58
- กรณีถ้าเป็นเกณฑ์ ปี 2558 ให้ใช้ข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ



ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ต่อ)

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ (ต่อ)

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
- หลักสูตรควรเขยีนรายงานโดยใส่ระยะเวลาในการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวชิาการฯ
- หลักสูตรควรใชเ้กณฑ์การประเมินในการแปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้ถูกต้องตามคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ. 2562 หน้า 59
- กรณีถา้เป็นเกณฑ์ ปี 2558 ให้ใช้ข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานขอ้มูล TCI และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
- หลักสูตรควรเขยีนรายงานผลงานบทความที่ได้รับการอา้งองิใน
ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS

คณะ/วทิยาลัย เท่ากับ 0 1.00-4.50 เท่ากับ 5
1.ครุศาสตร์ 2 3 11
2.วทิยาศาสตร์ฯ 2 0 14
3.มนุษยศาสตร์ฯ 1 3 8
4.วทิยาการจัดการ 2 1 6
5.เทคโนฯอุตสาหกรรม 1 3 5
6.เทคโนฯเกษตร 0 1 3
7.สาธารณสุขศาสตร์ 0 0 5
8.นวัตกรรมฯ 3 1 6

รวม 11 12 58

คณะ/วทิยาลัย ค่าถ่วง
น้ าหนัก

อาจารย์ อัตรา
ส่วน

คะแนน

1.ครุศาสตร์
1.1 สาขาวชิาการบริหารการศกึษา 3.0 5 0.60 5.00
1.2 สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 3.00 3 1.00 5.00
2.วทิยาลัยนวัตกรรมฯ
2.1 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 4.2 5 0.84 5.00
2.2 สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 1.2 3 0.40 5.00
2.3 สาขาวชิาสิ่งแวดล้อมศกึษา 2.2 3 0.73 5.00



ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ (ต่อ)

คะแนนการประเมนิตนเองอยู่ระหวา่ง 1.00 – 5.00 คะแนน
โดยหลักสูตรที่มกีารประเมินตนเอง 5.00 คะแนน ได้แก่ สาขาวชิาการจัดการสถานพยาบาล
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
-ควรใส่รายละเอยีดของข้อค าถามเพ่ือน าไปใชใ้นการปรับปรุงพัฒนาต่อไป และควรรายงานภาคเรียนที่ 1/2562
-กรณีหลักสูตรมีคะแนน 5.00 ควรมกีารรายงานผลการด าเนินงานที่โดดเด่นเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมีหลักฐานเชงิประจักษ์
ยืนยัน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรยีน

คะแนนการประเมินตนเองอยูร่ะหว่าง 1.00 – 4.00 คะแนน
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
ตัวบ่งชี้ 5.1 มีหลักสูตร ทั้ง 8 หลักสูตร ที่ไมต่้องรายงาน เนื่องจากหลักสูตรที่สภาอนุมัติปิดจึงไม่มกีารออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ แลว้

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน



ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

คะแนนการประเมนิตนเองอยู่ระหวา่ง 0.00 – 5.00 คะแนน
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
หลักสูตรควรตรวจสอบจ านวนข้อที่หลักสูตรต้องด าเนินงานตามที่ระบุไว้ มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาที่
หลักสูตรก าหนด

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

คะแนนการประเมินตนเองอยูร่ะหว่าง 1.00 – 4.00 คะแนน
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
หลักสูตรควรรายงานรายละเอยีดผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู ้เพ่ือน าไปสูก่ารปรับปรุงและพัฒนา

องค์ประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้



รายงานสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562

มคีณะ/วิทยาลัย จ านวน 7 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปกีารศึกษา 2562 จ าแนกเป็น
องค์ประกอบ จ านวน 5 องค์ประกอบ มีตัวบง่ชี ้จ านวน 15 ตัวบ่งชี ้มีรายละเอยีดดังนี้



ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ

“รอผลการประเมนิระดับหลักสูตร” โดยทุกหลักสูตรจะรับการประเมนิ ระหว่างวันที่ 15-19 มถิุนายน 2563 โดยส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีนจะด าเนนิการเก็บข้อมูล ช่วงเดือนมกราคม-มนีาคม 2563

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก

คณะ/วิทยาลัย ป.เอก อ.ทั้งหมด ร้อยละ คะแนน
1. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 17 32 53.13 5.00
2. ครุศาสตร์ 31 62 50.00 5.00
3. เทคโนโลยกีารเกษตร 9 23 39.13 4.89
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 87 36.78 4.60
5. เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 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

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

สรุปผลคะแนนการประเมนิตนเองอาจารย์ประจ าของคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก เรียงล าดับจากคะแนนมากไปหาน้อย (ไมร่วมลาศึกษาต่อ) มีรายละเอยีดดังนี้



ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารย์ประจ าของคณะทีด่ ารงต าแหนง่ทางวิชาการ เรยีงล าดับจากคะแนนมากไปหาน้อย 
(ไม่รวมลาศึกษาต่อ) มรีายละเอยีดดังนี้

คณะ/วิทยาลัย
จ านวน อ.ที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ
จ านวน

อาจารย์ทั้งหมด
ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย
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. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 32 6.25 0.52

อา้งอิงจากเอกสารรายชื่อคณาจารย์ที่ปฏิบัตงิาน ประจ าปีการศึกษา 1/2562 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 จากงานบริหารงานบุคคล

องค์ประกอบท่ี 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน (ต่อ)



ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองผลงานของนกัศกึษาที่ได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่ ระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก มรีายละเอยีดดังนี้

คณะ ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวนนักศกึษา 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. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 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

องค์ประกอบท่ี 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน (ต่อ)



ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบรกิารนักศกึษาระดับปรญิญาตร ี(เกณฑ์ 6 ข้อ) 

ทุกคณะมีการรายงานผลการประเมนิตนเองท่ีคณะมกีารด าเนินงาน
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
-การรายงานเกณฑ ์ข้อ 4 วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มีการประเมนิแค่การใหค้ าปรึกษาซึ่งไม่ครบทุกด้าน และสาธารณสุขฯ น าผลการประเมนิคุณภาพกจิกรรมของปี 
2561 มารายงาน
-การรายงานเกณฑ ์ข้อ 5 นวัตกรรมฯ ครุศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ รายงานเพียงกระบวนการที่จะด าเนินการ ยังไมม่ีการรายงานการปรับปรุงและการอธิบายถึง
ความคาดหวังของนักศึกษา

องค์ประกอบท่ี 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน (ต่อ)

ตัวบ่งชี้ 1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี(เกณฑ์ 6 ข้อ)

ทุกคณะมีการรายงานผลการประเมินตนเองที่คณะมีการด าเนินงาน
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
คณะที่มีการรายงานเกณฑ์
-ข้อที่ 4 ไมม่ีการน าวัตถุประสงค์ของโครงการมาประเมินผลฯ
-ข้อที่ 5 ไมม่ีการประเมนิความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ
-ข้อที่ 6 ไมม่ีการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงแผน/โครงการ



ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (เกณฑ์ 5 ข้อ)

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรม

ทุกคณะมีการรายงานผลการประเมินตนเองที่คณะมีการด าเนินการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ า
สรุปผลคะแนนการรายงานการประเมินตนเองผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย เรียงล าดับจากร้อยละผลงานฯมากไปหาน้อย มีรายละเอยีดดังนี้

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. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33.00 77 42.86 5.00
4. วิทยาการจัดการ 22.60 54 41.85 5.00
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคลอ้งกับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือปัญหาระดบัประเทศ

ทุกคณะ“อยู่ระหว่างการด าเนินงาน” เนื่องจากงบประมาณในการจัดท าผลงานวิจัยฯ เพิ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณเดอืน
ธันวาคม 2562



ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบรกิารวชิาการตอ่สังคม (เกณฑ์ 6 ข้อ)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความส าเร็จของการบรกิารวิชาการ (เกณฑ์ 5 ข้อ)

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ

ทุกคณะมีการรายงานผลการประเมินตนเองที่คณะมีการด าเนินการ
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
-คณะมนุษยศาสตร์ เกณฑ์ข้อ 4 ไมม่ีการรายงานรายละเอียดการเบิกจา่ย
-ทุกคณะควรมีการเขียนรายงานผลการด าเนินงานที่มีการด าเนินงานบ้างแลว้ให้ครบทุกข้อเน่ืองจากเป็นตัวบ่งชี้วัดผลลัพธ์แต่ละข้อ

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (เกณฑ์ 5 ข้อ)

-คณะที่รายงานเกณฑ ์ข้อ 3 คณะไม่ประเมนิความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ทุกคณะมีการรายงานผลการประเมินตนเองที่คณะมีการด าเนินการ
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ



ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (เกณฑ์ 5 ข้อ)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร (เกณฑ์ 6 ข้อ)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (เกณฑ์ 6 ข้อ)

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ควรทบทวนการเขียนรายงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑใ์นข้อที่ประเมนิตนเองส าเร็จแลว้ ดังนี้
-คณะที่รายงาน เกณฑ์ ข้อ 3 มีการรายงานเพียงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงยังไมม่ีการรายงานความก้าวหน้าของแผน
-คณะที่รายงาน เกณฑ์ ข้อ 4 ยังไมม่ีการประเมินการบริหารคณะดว้ยหลักธรรมาภิบาล
-คณะที่รายงาน เกณฑ์ ข้อ 5 มีเพียงการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าแผนการจัดการความรู้

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ

ทุกคณะมีการรายงานผลการประเมินตนเองที่คณะมีการด าเนินการ
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ

*ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 การพัฒนาครู (เฉพาะคณะครุศาสตร์) (เกณฑ์ 7 ข้อ)

สรุปผลการรายงานการประเมินตนเองคณะมีการรายงานการด าเนนิงานแลว้ จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-2



มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก าหนดให้มกีารรายงานผลการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 1/2562 โดยให้ทุกหน่วยงานจัดส่งรายงานฯ ในวันที่ 4 
ธันวาคม 2562 มหีน่วยงานสนับสนุน จ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 
1) ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 3 กอง ได้แก ่กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา 
2) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3) ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ          
4) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) บัณฑิตวทิยาลัย 

ผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน จ าแนกเป็น 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานสนับสนุน ตัวบ่งชี้เฉพาะตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งมจี านวนตัวบ่งชีแ้ตกต่างกัน  มรีายละเอยีดดังนี้

รายงานสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน



1. กลุ่มตัวบ่งชี้หลัก (ส าหรับประเมินทุกหน่วยงาน)

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารของส านัก/สถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลพัธต์ามพันธกจิ และเอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัย(เกณฑ ์5 ข้อ)
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร (เกณฑ์ 6 ข้อ)

ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการประเมินตนเองที่หน่วยงานมีการด าเนนิการ
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังไมม่กีารเขียนรายงาน เกณฑ์ขอ้ 4 การประเมินการบริหารส านกั/สถาบนัดว้ย
หลักธรรมาภิบาลฯ
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 หน่วยงานที่รายงานส าเรจ็ครบ ข้อ 1-6 ควรมกีารทบทวนเกี่ยวกับผลการด าเนินงานเพิ่มเตมิเน่ืองจากเกณฑ์ขอ้ 2-
6 เป็นเกณฑ์ที่ต้องมกีารก ากับติดตาม ประเมนิ และปรับปรุงผลการด าเนินงาน



2. กลุ่มตัวบ่งชี้เฉพาะ (ส าหรับประเมินแต่ละหน่วยงาน) 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน

(1) ส านักงานอธิการบดี

มีผลการประเมินตนเองที่มีการด าเนินการบรรลุ จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 และ ข้อ 5
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
เกณฑข์้อ 1 ยังไม่มกีารประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กจิกรรม
เกณฑ์ข้อ 3 ผลที่รายงานเป็นการประเมนิฯผู้รับบรกิาร ไมใ่ช่ประเมินฯหน่วยงานในมิติด้านการพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์ข้อ 5 ผลที่รายงานเป็นการรายงานกิจกรรม/โครงการทีก่องพัฒฯจัดไมใ่ช่ผลตามเกณฑ์

ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.1 ผลการบรหิารงานของกองกลาง
มีผลการประเมินตนเองที่มีการด าเนินการบรรลุ จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1,4,6,7 และ ข้อ 9

ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.2 ผลการบรหิารงานของกองนโยบายและแผน
ไม่มผีลการประเมนิตนเองที่มกีารด าเนินการบรรลุ โดยเกณฑ์แต่ละข้ออยูร่ะหว่างการด าเนินการ

ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.3 ผลการบรหิารงานของกองพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.4 ผลลัพธ์ด้านศลิปวัฒนธรรม
มีผลการประเมินตนเองที่มีการด าเนินการบรรลุ จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 และ ข้อ 2
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
เกณฑ์ข้อ 2 ควรระบุช่ือเครือข่ายพันธมิตรที่มคีวามร่วมมือฯ
เกณฑข์้อ 4 ควรระบุช่ือและรายละเอียดผลงาน



(2) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มีผลการประเมินตนเองที่มีการด าเนินการบรรลุ จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 และ ข้อ 7
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
เกณฑ์ข้อ 7 ผลการประเมินฯที่มีการรายงานไมใ่ช่การประเมินฯในมิติดา้นการเรียนการสอนการให้บริการ

ตัวบ่งช้ีที่ สสว. 2.1 ผลการบรหิารงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตัวบ่งช้ีที่ สสว. 2.2 ผลการบรหิารงานของงานวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่มผีลการประเมินตนเองทีม่กีารด าเนนิการบรรลุ โดยเกณฑ์แต่ละข้ออยู่ระหว่างการด าเนนิการ

ตัวบ่งช้ีที่ สสว. 2.3 ผลการบรหิารงานของงานศูนย์ภาษา

มีผลการประเมินตนเองที่มีการด าเนินการบรรลุ จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 และ ข้อ 7
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ

เกณฑ์ข้อ 7 ผลที่การประเมินฯ ที่รายงานไมใ่ช่การประเมินฯในมติิดา้นการพัฒนาทักษะความรู้ดา้นภาษา



(3) ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ไม่มีผลการประเมินตนเองที่มกีารด าเนินการบรรลุ 
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
ควรมีการเขียนรายงานการด าเนินงานที่มีการด าเนินงานแลว้ เน่ืองจากเกณฑ์ในตัวบ่งชี้นี้เป็นการวัดผลลัพธ์ทุกข้อ

ตัวบ่งช้ีที่ สสร. 2.1  จ านวนเงินสนบัสนุนงานบรกิารวิชาการตอ่สังคม

ตัวบ่งช้ีที่ สสร. 2.2  ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการ

บรรลุ โดยเงินที่สนับสนุนบริการวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ ากลุ่มพันธกิจสัมพันธ์ เท่ากับ 58,000 บาท/คน

ตัวบ่งช้ีที่  สสร. 2.3 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย

มีผลการประเมินตนเองที่มีการด าเนินการบรรลุ จ านวน 2 ข้อ ไดแ้ก ่ข้อ 1 - ข้อ 2

(4) สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์
มีผลการประเมินตนเองที่มกีารด าเนินการบรรลุ จ านวน 4 ข้อ ไดแ้ก่ ข้อ 1 - ข้อ 4

ไม่บรรลุ มีโครงการวิจัยรับใชส้ังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย จ านวน 1 โครงการ

ตัวบ่งช้ีที่ สวพ. 2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกดิจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย



(5) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบ่งชี้ท่ี สวท. 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.2 การบริการทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุดใหเ้กดิประโยชน์
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics  Ranking
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.4 การบริหารจัดการหอ้งสมุดสีเขียว

(6) บัณฑติวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่ บว. 2.1 ผลงานของนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปรญิญาโทที่ไดร้ับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่
 บรรลุ เป้าหมาย ร้อยละ 40 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ โดยมผีู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 9 คน มีผลรวมถว่งน้ าหนักเท่ากับ 5.00 ร้อยละ 55.56

 บรรลุ เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ โดยมผีู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 4 คน มีผลรวมถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 3.2 ร้อยละ 80

ตัวบ่งช้ีที่ บว. 2.2 ผลงานของนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

มีการเขียนรายงานผลการประเมนิตนเองที่
หน่วยงานมีการด าเนินงานแลว้

ตัวบ่งช้ีที่ บว. 2.3 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศกึษาระดับบณัฑิตศึกษาที่ไดร้ับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ
 บรรลุ เป้าหมาย ร้อยละ 5 ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพรร่ะดับนานาชาติ
โดยมีนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพรร่ะดับนานาชาติ จ านวน 22 คน มีผลงาน 2 ผลงาน ร้อยละ 9.09

ตัวบ่งช้ีที่ บว. 2.4 ผลการบรหิารงานของบัณฑิตวิทยาลัย
มีผลการประเมินตนเองที่มีการด าเนินการบรรลุ จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3-ข้อ 5
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
เกณฑ์ข้อ 3 การรายงานผลการประเมินฯ ไมใ่ช่ผลการประเมินฯในมิติด้านการสนับสนุนการเรยีนการสอน และข้อ 5 ควรรายงานระยะเวลาการเผยแพร่



องค์ประกอบท่ี 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

“รอผลการประเมินระดับหลักสูตร” โดยทุกหลักสูตรจะรับการประเมิน ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563

ผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยคุณวุฒิปริญญาเอก คะแนนท่ีได้เท่ากับ 4.30 คะแนน

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมลาศกึษาต่อ) 450
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ลาศึกษาต่อ) 28
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่รวมลาศกึษาต่อ) 422
4. จ านวนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอกหรือเทยีบเท่า (ไม่รวมลา
ศกึษาต่อ)

145

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมคีุณวุฒปิริญญาเอก 34.36

รายงานสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562

จ าแนกเป็น 5 องคป์ระกอบ 18 ตัวบง่ชี ้ มีรายละเอยีดดังนี้



ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ ามหาวทิยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ

อาจารย์ประจ าที่มหาวทิยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 28.61 คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.39 คะแนน

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ผลงานของนักศกึษาระดับปริญญาตรีที่ไดร้ับการตีพมิพห์รือเผยแพร่

ผลคะแนนการประเมินตนเองผลงานของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนทุกคณะ เท่ากับ 1.18 คะแนนที่ได้
เท่ากับ 0.15 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผลงานของนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 55.56 คะแนนที่ได้เทา่กับ 5.00 คะแนน

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 80 คะแนนที่ได้เท่ากับ 5.00 คะแนน

องค์ประกอบท่ี 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่รวมลาศกึษาต่อ) 422
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 301
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 105
4. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์ 16
5. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์ 0

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 121



ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ (เกณฑ์ 6 ข้อ)

มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ ครบทั้ง 6 ข้อ คะแนนที่ได้เทา่กับ 5.00 คะแนน

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า

คะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าของทุกคณะ และ หน่วยงาน ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย 49.35 คะแนนที่ได้เทา่กับ 4.94 คะแนน

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทอ้งถิ่นและ
โจทย์การพัฒนาประเทศ/แกไ้ขปัญหาของทอ้งถิ่น/ปัญหาระดบัประเทศ

“อยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ”

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกดิจากความรว่มมือองคก์รภาคีเครือข่าย

มีโครงการฯ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงประวัติศาสตร์บนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนของเครือข่ายอยุธยา 
คะแนนที่ได้เทา่กับ 1.00 คะแนน

องค์ประกอบท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรม



องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการต่อสังคม (เกณฑ์ 6 ข้อ)

มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ จ านวน 2 ข้อ คือ ข้อ 1 และข้อ 5

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการ (เกณฑ์ 5 ข้อ)

มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ 1 ข้อ คอื ข้อ 5

องค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (เกณฑ์ 5 ข้อ)

มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ ครบ 5 ข้อ คอื ข้อ 1 - 5



องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ผลการบริหารของคณะ

“อยู่ระหว่างด าเนินการ” จะรับการตรวจประเมนิในระดับคณะ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2563

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธต์ามพันธกจิ และเอกลักษณ์ของสถาบัน (เกณฑ์ 5 ข้อ)

มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ จ านวน 2 ข้อ คือ ข้อ 1 และ 2 สว่น ข้อ 3-5 มีการเขียนรายงานการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการแล้ว

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร (เกณฑ์ 6 ข้อ)

มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จจ านวน 1 ข้อ คอื ข้อ 1 สว่นข้อที่ 2-6 มีการเขียนรายงานการด าเนินงานที่ด าเนินการแลว้

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ (เกณฑ์ 5 ข้อ) 

มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จจ านวน 1 ข้อ คอื ข้อ 1 สว่นข้อที่ 2-6 มีการเขียนรายงานการด าเนินงานที่ด าเนินการแลว้



องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

องค์ประกอบ/
ตัวบ่งชี้

สรุปผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง ข้อสังเกตจากการรายงานและ
ข้อเสนอแนะ

ตัวบ่งชี้ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ

“รอผลการประเมินระดับหลักสูตร” โดยทุกหลักสูตรจะรับการประเมิน ระหว่างวันที่ 
15-19 มิถุนายน 2563 และ“อยู่ระหว่างด าเนินการ” ทุกหลักสูตร เน่ืองจากรอผลการ
เก็บขอ้มูลจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่วงเดอืนมกราคม-มีนาคม 2563

-

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารย์ประจ าของสระแก้วที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
โดยสระแก้ว มีอาจารย์ทั้งหมด จ านวน 20 คน มีอาจารย์ที่คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 
3 คน คดิเป็นร้อยละ 18.75 คะแนนท่ีได้เท่ากับ 2.34 คะแนน

-

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองอาจารย์ประจ าของสระแก้วที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยสระแก้ว มีอาจารย์ทั้งหมด จ านวน 20 คน ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ คดิเป็นร้อยละ 0 คะแนนท่ีได้เท่ากับ 0 คะแนน

-

ตัวบ่งชี้ 1.4 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับ
การตีพมิพ์หรือเผยแพร่

รายงานยังไม่มีผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 
0 คะแนนท่ีได้เท่ากับ 0 คะแนน

-

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศกึษาระดับ
ปริญญาตรี (เกณฑ์ 6 ข้อ)

ผลการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ ครบทัง้ 6 ขอ้  -การรายงานเกณฑ์ ขอ้ 5 มีการส ารวจ
ความคาดหวังของนักศึกษาแต่ยังไม่มี
การประเมิน

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (เกณฑ์ 6 ข้อ)

ผลการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ ครบทัง้ 6 ขอ้ การรายงานผลทุกขอ้เขยีนเกณฑ์ไว้แตไ่ม่
มีการเขยีนรายงานการด าเนนิงาน

รายงานสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สระแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562

จ านวน 5 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้  มรีายละเอยีดดังนี้



องค์ประกอบ/
ตัวบ่งชี้

สรุปผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง ข้อสังเกตจากการรายงานและ
ข้อเสนอแนะ

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวจิัย
หรืองานสร้างสรรค์(เกณฑ์ 5 ข้อ)

ผลการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ
ครบท้ัง 5 ข้อ

-

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า ผลคะแนนการรายงานการประเมินตนเองผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ไม่มีผลงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 
0 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 0 คะแนน

-

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีสร้าง
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินหรือปัญหาระดับประเทศ

“อยู่ระหว่างการด าเนินงาน” เนื่องจากงบประมาณในการ
จัดท าผลงานวิจัยฯ เพิ่งไดร้ับการอนุมัติงบประมาณเดือนธันวาคม 
2562

-

องค์ประกอบท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรม

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบ/

ตัวบ่งชี้
สรุปผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง ข้อสังเกตจากการรายงานและ

ข้อเสนอแนะ
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการต่อสังคม
(เกณฑ์ 6 ข้อ)

ไม่มีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง รายงานโดยน าตัวอย่างที่มหาวทิยาท าไว้เป็น
ตัวอย่างมารายงาน

ควรมีการเขียนรายงานการด าเนินการที่
ด าเนินการแลว้

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับความส าเร็จของการ
บริการวชิาการ (เกณฑ์ 5 ข้อ)

ผลการรายงานการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ ครบ 5 ข้อ



องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ

ไม่มีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ 5.1, 5.2, 5.3
รายงานโดยน าตัวอย่างที่มหาวิทยาท าไว้เป็นตัวอย่างมารายงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (เกณฑ์ 5 ข้อ)

รายงานการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการด าเนินงานส าเร็จ ครบ 5 ข้อ
ข้อสังเกตจากการรายงานและข้อเสนอแนะ
-การรายงานเกณฑ ์ข้อ 3 ไม่ประเมนิความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ ข้อ 5 ไม่รายงานการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานดา้นศลิปะและ
วัฒนธรรมฯ


