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รายงาน  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  2560 



ค าน า 
 

  การประเมินคุณภาพ การศึกษา ภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะ กรรมการ ผู้ประเมิน  ซึ่งประกอบด้วย  คณาจารย์ภาย ใน
หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย  ได้ร่วมกันประเมินคุณภาพ การศึกษา ภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน     
งานวิชาศึกษาท่ัวไป โดยด าเนินการตรวจประเมินในวันพุธที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.2560 

  คณะ กรรมการ ผู้ประเมินได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้       
เพ่ือสรุปผลที่คณะกรรมการประเมิน ตามสภาพจริงในช่วงปีการศึกษา  2560 ที่พบจาก (1) การวิเคราะห์
รายงานการประ เมินตนเอง (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มี      
ส่วนเกี่ยวข้อง และ (3) การศึกษาร่องรอยหลักฐาน เอกสารต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ประเมินได้ใช้มุมมอง
โดยปรับการประเมินให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง โดยค านึงถึงปรัชญา วิสัยทั ศน์ และ
ลักษณะเฉพาะของหน่วยงานให้มากที่สุด 

คณะกรรมการประเมิน หวังว่า งานวิชาศึกษาท่ัวไป  และมหาวิทยาลัยจะได้น าผลการประเมินนี้ 
ไปใช้ในการรักษาจุดเด่น และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา และ
น าไปสู่การพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจ ตามความมุ่งหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของงานวิชา
ศึกษาท่ัวไปรวมถึงมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 

ลงชื่อ.................................................................................. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
วันที่  11  สิงหาคม  2560 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  
ข้อมูลทั่วไป  

 
 งานวิชาศึกษาท่ัวไปได้จัดตั้งข้ึน เมื่อปี พ .ศ.2553 ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา

ทั่วไปจ านวน 30 หน่วยกิต ให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้        
ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยในปีการศึกษา 2558 มี รายวิชาที่รับผิดชอบ 
จ านวน 9 รายวิชา พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ จ านวน 12 .5 คน พนักงานมหาวิทยาลัย         
สายสนับสนุน จ านวน 5 คน อาจารย์ผู้สอนจากคณะต่างๆ จ านวนประมาณ 200 คน และนักศึกษาใน
ความรับผิดชอบ ประมาณ 4,500 คน ต่อ 1 ภาคการศึกษา 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 3 4.11 ดี 
องค์ประกอบที่ 2  5 3.28 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 8 3.59 ดี 
 

ในการนี้ มีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนา และปรับปรุง ดังนี้ 
     จุดเด่น และแนวทางเสริม 

   จุดเด่น  – มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านการจัดท าชิ้นงานเชิง
นวัตกรรม  
  แนวทางเสริม – สามารถยกระดับชิ้นงานนวัตกรรมให้ออกมาในรูปแบบของงานวิจัย เพื่อเป็น
การยกระดับศักยภาพของหน่วยงาน 
 
  จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางปรับปรุง 
  จุดที่ควรพัฒนา – การตั้ง KPI หน่วยงานควรตั้งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและ 

                                   ควรวัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ควบคู่กัน 
                        – ควรพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลัก เพ่ือเป็นภาพสะท้อนผลการ  
                                   ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างแท้จริง 
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………………………………………………………………….. 
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ส่วนที ่1  
บทน า 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
 
      1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ  

    - ชื่อหน่วยงาน : งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
    - ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
    - ประวัติความเป็นมา : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) ได้ก าหนดให้ทุก

สาขาวิชาต้องเรียนวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปเนื่องจากวิชาศึกษาท่ัวไปนั้นมีความส าคัญคือ “เป็นรายวิชาที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน 
และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย   ได้ดี มี
คุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและ ด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี ” ตามเกณฑ์ของ สกอ . 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในรูปแบบจ าแนกเป็นรายวิชา หรือบูรณาการใดๆ โดยมี
เนื้อหาที่ครอบคลุมและผสมผสานสาระวิชาของ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีจ าน วนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2548 : 9)  
  จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้เห็นความส าคัญของวิชาศึกษา
ทั่วไป ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่เหมาะสม รวมทั้งการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในตัวของบัณฑิต จึงจัดให้มีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใน
ทุกหลักสูตรตั้งแต่ ปี พ .ศ.2549 โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ โดยส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ดูแล ต่อมาในปี พ .ศ.2553 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่า “งาน” โดยใช้ชื่อว่า “หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ” ท าหน้าที่ก ากับดูแลจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาวิชาศึกษาท่ัวไป ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยตั้งไว้ ประสานงานด าเนินการผลิตต ารา คู่มือ
อาจารย์ แนวการสอน สื่อการสอน และจัดผู้สอนรายวิชา  

ปัจจุบันงานวิชาศึกษาท่ั วไปด าเนินงานในรูปของคณะท างาน โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน อาจารย์ประจ า สังกัดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจ านวน 9 คน และ
อาจารย์ผู้สอนที่มาจากการรับสมัครอาจารย์จากคณะต่างๆ ที่มีความประสงค์จะสอนจ านวนกว่า 200 คน 
มีรายวิชาในความรับผิดชอบ 5 รายวิชา มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เพ่ือให้เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยใช้หลักบูรณาการสอนแบบ Active Learning, Project Based 
Learning, Research Based Learning, Critical Thinking และ Team Teaching โดยมีวิชาที่
รับผิดชอบ 9 รายวิชา คือ  
  1. GE101/VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นรายวิชาที่ ส่งเสริม และ
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาร สนเทศเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน 



  2. GE102/VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกร ณ์ เป็นรายวิชาที่ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความภาคภูมิใจใน ความ เป็น “วไลยอลงกรณ์ ” มีคุณสมบัติตามเอกลักษณ์  และ อัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย 
  3. GE103/VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์  เป็นรายวิชาที่ ส่งเสริม และพัฒนา
ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความรู้ คิดอย่างมี วิจารณญาณ  รวมถึงการใช้ คณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ประเมิน
ทางเลือก 
  4. GE104/VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ประเมินตนเอง ยอมรับความหลากหลายและผลกระทบ 
เพ่ือพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
  5. GE105/VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต  เป็นรายวิชาที่ ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มี
พฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม ที่สมบูรณ ์
  6. VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ   พระ
ราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ พระจริยวัตร หลักการทรงงาน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย สามารถ
น้อมน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
  7. VGE102 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ทักษะ
การสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาส าร การน าเสนอสารด้วยวาจา 
ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ และสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
  8. VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึก และพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของ
สังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า 
การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย และการขอร้อง 
  9. VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน เป็นรายวิชาที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนฝึก และ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความ
ส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจากสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และ      สื่อ
อิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล  
    

      1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์กร  
      - ปรัชญา : เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย  และ
สังคมโลก 
      - วิสัยทัศน์ : งานวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาท่ีเน้นการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ 
      - พันธกิจ :  



    1. พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการโดยเน้นกิจกรรมเป็นฐาน  เพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่มีความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ 
    2. พัฒนาผลงานวิชาการ งานส ร้างสรรค์ งานวิจัยในชั้นเรียน  และวิจัยชุมชน เน้นการ  บูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
    3. ส่งเสริมการบริการวิชาการ  และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โดยจัด
กิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาสังคม ชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน 
    4. ส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    5. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือน าไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
    6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและสร้างเครือข่ายความ
รว่มมือในด้านต่างๆ กับองค์กรภายในและภายนอกประเทศ 
      - เป้าประสงค ์: 
    1. พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้เกิดความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีคุณลักษณะ ตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
    2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศึกษาท่ัวไปที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
   3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายและเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชน 
    4. มีส่วนร่วมเสริมสร้างความท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ 
    5. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค และสังคม
โลก 
  6. เพ่ือไดรับการรับรองคุณภาพในระดับชาติ และนานาชาติ 
           - ค่านิยมองค์กร :  

  G = Generalist   เป็นองค์กรที่รวบรวมทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้หลากหลาย 
  E = Excellence  มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศในการท างาน 
  V = Volunteer   มีจิตอาสา ส่งเสริมให้เกิดจิตอาสาในการท างาน  
  R = Responsibility   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

              U = Unity    การท างานเป็นทีม มุ่งเน้นการท างานร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
      1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.4 รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการประจ าคณะ กรรมการอ านวยการ)  
 - รายชื่อผู้บริหาร :  
  1. ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์  หัวหน้างานวิชาศึกษาท่ัวไป 
  2. ดร.สุภารัตน์ ค าเพราะ  รองหัวหน้างานวิชาศึกษาท่ัวไป 
  3. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์   รองหัวหน้างานวิชาศึกษาท่ัวไป 
 - คณะกรรมการด าเนินงาน :  
  1. ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์  ประธานกรรมการ 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ 

กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้างานวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะกรรมการบริหารงานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

รองหัวหน้างานฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา และสารสนเทศ 

รองหัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
และงานวิจัย 

งานวิจัย 

งานพัฒนาหลักสูตร 
และรายวิชา 

ผู้ประสานงานโมดูล 
และผู้ประสานงาน 
หลักสูตรนานาชาติ 

 

รองหัวหน้างานฝ่ายบริหาร 
และประกันคุณภาพ 

งบประมาณและแผนงาน 

งานบริหารทั่วไป 

งานประกันคุณภาพ 



 2. ผศ.พรทิพย์ วินโกมินทร์  กรรมการ 
 3. ผศ.นิยม เชยกีวงษ์   กรรมการ 
 4. ผศ.วิมล จิโรจพันธุ ์  กรรมการ 
  5. ดร.นลินอร นุ้ยปลอด  กรรมการ 
  6. ดร.โกมล จันทวงษ์   กรรมการ 
 7. ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่  กรรมการ 
 8. ดร.เบญจภา ไกรทอง  กรรมการ 
 9. อาจารย์กัตตกมล พิศแลงาม  กรรมการ 
 10. อาจารย์กฤตเมธ เกตุกล่ า  กรรมการ 
  11. อาจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ  กรรมการ 
  12. อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ กรรมการ 
  13. อาจารย์วรภร อิ่มเย็น  กรรมการ 
  14. ดร.สุภารัตน์ ค าเพราะ  กรรมการ และเลขานุการ 
  15. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
      1.5 จ านวนอาจารย์ และบุคลากร 
 

              ปีการศึกษา 255 9 งานวิชาศึกษาท่ัวไป มีบุคลากรทั้ งสิ้น  จ านวน 18 คน ประกอบด้วย  
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จ านวน  12.5  คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  จ านวน     5  
คน (เนื่องจากมีอาจารย์อายุงานไม่ถึง 8 เดือน จ านวน   1  คน)  
 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 

12.5 - - 8 4.5 10 3 - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน 

5 - 5 - - - - - - 

รวม 17.5 - 5 8 4.5 10 3 - - 
 
      1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
             - งบประมาณ :  
 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 
งบประมาณแผ่นดิน 400,000.00 
งบประมาณรายได้ 1,800,000.00 
รวม 2,200,000.00 

 
        - อาคารสถานที่ :  



    ชั้น 10 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์            
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
      1.7 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
            - มีการด าเนินงานแต่ละข้ันตอน โดยจัดเก็บเอกสาร หลักฐานอ้างอิงอย่างครบถ้วนตาม
กระบวนการท างานตามระบบงานสารบรรณ เพ่ือสามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว  
   -  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ และมีมาตรการเร่งรัดให้ด าเนินงานตามเวลาที่ก าหนด 
  -  มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าท าผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึนในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การ
ด าเนินครบถ้วนสมบูรณ์ข้ึน 
 

 
2. วิธีการประเมิน   
 

          2.1 การวางแผน และการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน) 
 2.1.1 การด าเนินการก่อน การตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  งานวิชาศึกษาท่ัวไป โดย
ก าหนดวันประเมิน  ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม  พ.ศ.2560 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อน       การ
ตรวจประเมิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน  และ
เกณฑ์ประเมินของแต่ละ ตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ก าหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบ
ระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละ
คนปฏิบัติ 

2.1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ส านัก /สถาบัน ประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ส านัก /สถาบันและบุคลากร เจ้าหน้าที่  เพ่ือแนะน าคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน  แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการด าเนินงานของส านัก/สถาบัน 
  (2) สัมภาษณ์ผู้บริหาร  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง เช่น หัวหน้างาน และ
บุคลากรภายในหน่วยงาน  
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ /รับผิดชอบจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ 
  (4) สังเกตอาคา รสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน และการด าเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน 
 2.1.3 การด าเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วย 

(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา  แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เก่ียวข้อง     เปิด
โอกาสให้หน่วยงานได้ชี้แจง ท าความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 



  (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน และ
ประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง  หรือทักท้วง 
หลังจากนั้น คณะกรรมการผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผล         การประเมิน
เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอไปยัง งานวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  เพ่ือด าเนินการต่อไป 

2.2 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 2.1.1 ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 
 2.2.2 ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้อง    ของ
ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการ
ประกันคุณภาพ (2) การน าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ  (3) การเสนอผล         การประเมิน
ด้วยวาจาต่อท่ีประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจ เพ่ือการให้ยืนยันความถูกต้อง     ของข้อมูล 

ทั้งนีเ้กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
ส่วนที่ 2  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 
การบริหารของส านัก/สถาบัน เพื่อก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได ้ 6  ข้อ ดังนี้ 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและ
พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

- 
 ข้อ 2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยงที่เป็น

ค่าเป้าหมาย  
: 5 ข้อ 
ผลการประเมิน  
: 5 ข้อ 

ผลการประเมิน  
: 6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
: 4.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
: 5.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   



ผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

- 
 ข้อ 3.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินง านอย่าง
ชัดเจน 

- 
 ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 มีแนวปฏิบัติที่ดีแต่ไม่ได้เขียนรายงาน 
 
 ข้อ 5. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

- 
 ข้อ 6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ     
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้มีการ  

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 

 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 

ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานหน่วย งานตามปกติที่ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

- 
 

  

 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2 ร้อยละความส าเร็จขอ งการด าเนินโครงการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 95 



 
ข้อค้นพบ  
   
วิธีการค านวณ  :  
ค านวณค่าร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ /กิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมตามสูตร 
 

4 
X 100 = ร้อยละ 66.67 

6 
  
เปรียบเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

66.67 
X 5 = 33.33 คะแนน 

100 

  
 
 
 
 

ผลการประเมิน :  
ร้อยละ 0 

ผลการประเมิน :  
ร้อยละ 66.67 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
: 0 คะแนน   

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 33.33 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได ้ดังนี้ 
 
- พบผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ค่าเฉลี่ย 4.51 
ผลการประเมิน :  
ค่าเฉลี่ย 0 

ผลการประเมิน :  
ค่าเฉลี่ย 4.13 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  0 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.00 คะแนน   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

GE 
2.1 

อาจารย์ประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 30 



ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได ้ดังนี้ 
 
- งานวิชาศึกษาท่ัวไป  มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมที่ลา
ศึกษาต่อ ) จ านวน 12.5 คน มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จ านวน 4.5 คน เนื่องจากมีอาจารย์ 1 ท่านมา
ปฏิบัติงาน 8 เดือน จึงนับแค่ 0.5  
 
วิธีการค านวณ  :  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

4.5 X 
100 

= ร้อยละ 36 
12.5 

  
เปรียบเทียบร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน 

36 
X 5 = 4.5 คะแนน 

40 

 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 12.5 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 36 

 
 
 
 

ผลการประเมิน : 
ร้อยละ 38.47 

ผลการประเมิน : 
ร้อยละ 36 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
: 4.81 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.50 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

GE 
2.2 

อาจารย์ประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได ้ดังนี้ 
- งานวิชาศึกษาท่ัวไป  มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมที่ลา
ศึกษาต่อ) จ านวน 12.5 คน มีอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน 3 คน เนื่องจากมีอาจารย์ 1 ท่านมา
ปฏิบัติงาน 8 เดือน จึงนับแค่ 0.5  
 
วิธีการค านวณ  :  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

3 
X 100 = ร้อยละ 24 12.5 

  
เปรียบเทียบร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน 

24 
X 5 = 2 คะแนน 60 

 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ 

12.5 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 3 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่ง ผศ. 3 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่ง รศ. - 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่ง ศ. - 

 
 

ค่าเป้าหมาย 
:  ร้อยละ 42.15 
ผลการประเมิน : 
ร้อยละ 23.08  

ผลการประเมิน : 
ร้อยละ 24 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
: 1.92 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 2.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

GE 
2.3 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ข้อค้นพบ งานวิชาศึกษาท่ัวไป ได้รับเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน  -  บาท 
ภายนอก จ านวน  12,488  บาท รวมทั้งหมด จ านวน  
12,488  บาท มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้
ศึกษาต่อ) จ านวน  12.5  คน เป็นกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
จ านวน  12.5  คน 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน 

 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน 

156,100 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 12.5 

3. จ านวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 12.5 

4.จ านวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4.51 คะแนน 
ผลการประเมิน  
: 12,007 บาท/คน 

ผลการประเมิน  
: 12,488 บาท/คน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
: 2.41 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 2.50 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151


ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 
 
 

 

 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

GE 
2.4 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 
ข้อค้นพบ 
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มีผลงานวิชาการของนักวิจัย  จ านวน 
4  เรื่อง โดยเป็นผลงานค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน จ านวน 
3  เรื่อง และ ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน  1  เรื่อง ผลรวม
ค่าถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัยเท่ากับ  
9.6% เนื่องจากมีอาจารย์อายุงานไม่ถึง  8  เดือน จ านวน 
1  คน  
  
ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
: 4.60 คะแนน 
ผลการประเมิน  
: ร้อยละ 9.23 

ผลการประเมิน  
: ร้อยละ 9.60 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
: 2.31 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 2.40 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   



ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ค่าน้ าหนัก 
(1) 

จ านวน (ชิ้น) 
(2) 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 
(1) x (2) 

ผลงานทางวิชาการ 
0.20 3 0.60 
0.40   

0.60 1 0.60 
0.80   

1.00   

ผลงานสร้างสรรค์ 
0.20   

0.40   

0.60   

0.80   

1.00   

รวม 4 1.20 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

GE 
2.5 

การจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได ้ 5  ข้อ ดังนี้ 
 ข้อ 1. มีกระบวนการก าหนดผู้สอนในหมวดวิชาศึกษา

ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 
ผลการประเมิน  
: 5 ข้อ   

ผลการประเมิน  
: 5 ข้อ   



ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ทั่วไป 
- 
 

 ข้อ 2. มีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ .3 และ/หรือ มคอ .4) และการจัดการ
เรียนการสอน ในหมวดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- 
 

 ข้อ 3. มีการก ากับ ติดตามให้มีการประเมินการจัดก าร
เรียนการสอน (มคอ.5 และ/หรือ มคอ .6) ในหมวดหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

- 
 

 ข้อ 4. มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป   

- 
 

 ข้อ 5. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

- 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
: 5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งช้ี  



งานวิชาศึกษาทั่วไป (GE) 

3.1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการ

ประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 5  ข้อ 6  ข้อ บรรลุ 5.00  คะแนน 

ตวับ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละ  95 
4 

ร้อยละ  66.67 ไม่บรรล ุ 3.33  คะแนน 
6 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ค่าเฉลี่ย  4.51 ค่าเฉลี่ย  4.13  ไม่บรรล ุ 4.00  คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1 4.11  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2  การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ที ่GE.2.1 ร้อยละ  30 ร้อยละ  36 บรรลุ 4.50  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ GE.2.2 ร้อยละ  42.15 ร้อยละ  24 ไม่บรรล ุ 2.00  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ GE.2.3 4.51  คะแนน 12,488  บาท/คน ไม่บรรล ุ 2.50  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ GE.2.4 4.60  คะแนน ร้อยละ  9.60 ไม่บรรล ุ 2.40  คะแนน 
ตวับ่งชี้ที่ GE.2.5 5  ข้อ 5  ข้อ บรรลุ 5.00  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2 3.28  คะแนน 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 3.59  คะแนน 

 

 3.2 ตาราง 2 สรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน 

องค์ประกอบ 
จ านวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนเฉลี่ย 
(รายองค์ประกอบ) 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ 

3 4.11 ระดับคุณภาพดี 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานสนับสนุน 

5 3.28 ระดับคุณภาพพอใช้ 

รวม 8 3.59 ระดับคุณภาพด ี
ผลการประเมิน  3.59  

 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 



3.3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
จุดเด่น – มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านการจัดท าชิ้นงานเชิงนวัตกรรม  
แนวทางเสริม – สามารถยกระดับชิ้นงานนวัตกรรมให้ออกมาในรูปแบบของงานวิจัย เพื่อเป็นการยกระดับ 
                    ศักยภาพของหน่วยงาน 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา – การตั้ง KPI หน่วยงานควรตั้งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  
                      และควรวัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ควบคู่กัน 

– ควรพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลัก เพื่อเป็นภาพสะท้อนผลการด าเนินงาน 
                      ของหน่วยงานอยา่งแท้จริง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันพุธที่  9  สิงหาคม พ.ศ.2560  
 
  งานวิชาศกึษาทัว่ไป ได้เข้ารับการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหนว่ยงาน
สนบัสนนุ ประจ าปีการศกึษา 2559 ณ ห้องประชมุ 15-1001 ชัน้ 10 อาคาร 100 ปี สมเดจ็พระศรี
นครินทร์ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย  
  1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภสั ถกลภกัดี  ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง   กรรมการ 
  3. อาจารย์มชัฌกานต์ เผา่สวสัดิ์    กรรมการ และเลขานกุาร 
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