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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผล            
การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ในระดับหลักสูตรอิงเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด ส าหรับเกณฑ์
มาตรฐานระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย  ใช้อิงในเล่มคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562 เพ่ือสร้าง
มาตรฐานเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5 ด้าน ของประกาศ
กระทรวงฯ พ.ศ. 2561  ซึ่งใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการน าระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารงานทุกภารกิจ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผลจากการประเมินคุณภาพของผู้ทรงคุณวุฒิจะสะท้อน
จุดเด่นและแนวทางการพัฒนา ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานจะต้องเรียนรู้และน าไปพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน มหาวิทยาลัย และสังคมประเทศชาติ
ต่อไป    

  
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพุจน์  ทรายแก้ว) 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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1  

บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย เป็นการสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยใน 4 พันธกิจ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ ตามประกาศกระทรวง เรื่อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561   ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอน จ านวน 
82 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 65 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 9 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจ านวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอกจ านวน 7 
หลักสูตร มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 441 คน (นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 25 คน) บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 
508 คน มีคณะจัดการเรียนการสอน 7 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาการจั ดการ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยฯ ได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ โดย
ผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี    
(คะแนนเฉลี่ย 4.44) วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน มีดังนี้ 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 ผลลพัธ์ผู้เรียน 6 3.71 - 3.46 3.55 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรม 

4 - 5.00 4.79 4.84 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 3 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวฒันธรรม
และความเปน็ไทย 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ 4 - 5.00 4.36 4.84 ดีมาก 
รวม 18 3.71 5.00 4.26 4.44 ดี 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี  

 

 
 

 

 



                     รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562   
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1  

ส่วนที่ 1  
ส่วนน า 

1. ข้อมูลทั่วไป 

        ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี

ราชสิรินธร มีพระเมตตาต่อการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคาร
พร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ปัจจุบันคือ เลขที่ 153 
ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียน
ฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจม 
ราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรกคือ อาจารย์นิลรัตน์  บรรณสิทธิ์วรสาสน์ 
โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า พ เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียวเป็นสีประจ าโรงเรียน
เนื่องจากเป็นสีประจ าวันประสูติของพระองค์ 

สถานศึกษาแห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญด้วยดีตลอดมา 
และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพ และค าน าหน้าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้ 
1 ต.ค. 2513 เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
1 ต.ค. 2515 ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน 

กิโลเมตรที่ 48 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ 
294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้ อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ผู้อ านวยการวิทยาลัยครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในขณะนั้น ได้ด าเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่า
ราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดินราชพัสดุแปลงนี้มาเป็นที่ตั้ง
ของสถาบันในปัจจุบัน 

14 พ.ย. 2517 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯไว้ 
"ในพระบรมราชูปถัมภ์" 

 
 
 
 
 

9 พ.ย. 2518 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เสด็จฯ พร้อมด้วยทรงเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิจตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 
กรมหลวงเพชรบุรีราช สิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่ง
น ามาก่อตั้งเป็น "มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์" 

พ.ศ. 2520 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2528 เปิดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืนด้วยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
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14 ก.พ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่ว
ประเทศ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

24 ม.ค. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เร่ือง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เป็นผลให้สถาบันราชภัฏ 
ทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

6 มี.ค. 2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระราช
ลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบันราชภัฎ นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้แก่สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

15 ก.พ. 2542 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 เสด็จฯ ทรงวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิดอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

"อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์" 
ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี และ 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน 
15 ก.พ. 2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ 

ทรงวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และ
ห้องประชุมราชนครินทร์ ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครินทร์ 

21 ส.ค. 2545 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเดช  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนชื่อเป็น 
"สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

10 มิ.ย. 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
พ.ศ. 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ยกฐานะเป็น 
"มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี" 
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

3 พ.ค. 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร่ 3 งาน 
19 ตารางวา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเนื้อที่
ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ปีการศึกษา 2556 เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)  

ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 
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(International Program) ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

ปีการศึกษา 2558 เปิดสอน 3 หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

ปีการศึกษา 2559 ด าเนินการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
ตราสัญลักษณ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” เป็น
รูปวงรี 2 วงซ้อนกัน ระหว่างวงรีส่วนบนเขียนเป็นอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์” ส่วนล่างเขียนเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า “VALAYA 
ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกร 
ประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ 
ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ หรือ เลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมี
เปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปล
ความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน 

สีน  าเงิน  แทนค่า   สถาบนัพระมหากษัตริย์ ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
สีเขียว   แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติ และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
สีทอง    แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
สีส้ม      แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สีขาว    แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

สีประจ ามหาวิทยาลัย   
สีเขียว  หมายถึง  วันประสูติของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรี

ราชสิรินธร  องค์ประทานก าเนิดมหาวิทยาลัย 

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย    “ต้นราชพฤกษ”์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cassia fistula Linn.   ชื่อวงศ์  CAESALPINIACEAE / LEGUMINOSAE              
ชื่อสามัญ Golden Shower, Indian Laburnum, 
Pudding-pine tree 

 

คติความเชือ่  ชัยพฤกษ์หรือราชพฤกษ์ เป็นไม้ที่
มีคุณค่าสูง เป็นไม้มงคลนามนิยมใช้ในพิธีส าคัญ
ต่างๆ และอินธนูของข้าราชการพลเรือนก็ปักดิ้น 
ทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ ์
ปรัชญา 

“วิชาการเด่น เนน้คุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหนา้ดา้นเทคโนโลยี” 
วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
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อัตลักษณ ์
“บัณฑิตจิตอาสา พฒันาท้องถิน่” 

เอกลักษณ์ 
“เป็นสถาบนัทีน่้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

วัฒนธรรมองค์กร 
“พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น” 
 

พันธกิจ 
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
 
3. เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม 

เป้าประสงค ์
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพ

สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มข้ึน 
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษา

มรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของ

ประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล 
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ค่านิยมหลัก  
V : Visionary     เป็นผู้รอบรู้  
A : Activeness     ท างานเชิงรุก ริเร่ิมสร้างสรรค ์
L : Like to learn    สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
A : Adaptive     ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง 
Y : Yields     ผลงานเปน็ที่ประจักษ ์
A : Acceptance and Friendliness  เป็นที่ยอมรับในการเปน็กัลยาณมิตร 

 
4. โครงสร้างองค์กร 
                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 

ที่มา : ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันท่ี 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

5. ท าเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ท าเนียบผู้บริหาร 
พ.ศ. 2475 – 2480 อ.นิลรัตน์    บรรณสิทธิ์วรสาสน ์
พ.ศ. 2480 - 2485 อ.สุนทรี    นิลก าแหง 
พ.ศ. 2485 - 2489 คุณหญิงสมไสววงศ์   ทองเจือ 
พ.ศ. 2489 - 2497 อ.นิลรัตน์    บรรณสิทธิ์วรสาสน ์
พ.ศ. 2497 - 2505 อ.จรัสสม    ปุณณะหิตานนท ์
พ.ศ. 2505 - 2515 อ.อวยพร    เปล่งวานิช 
พ.ศ. 2515 - 2517 อ.พเยาว์    ศรีหงส์ 
พ.ศ. 2517 - 2519 ดร.อรุณ    ปรีดีดิลก 
พ.ศ. 2519 - 2528 รศ.ล าพอง    บุญช่วย 

หมายเหต ุ  ไม่มี * ได้แก่ สว่นราชการตามกฎกระทรวงศกึษาธกิาร 
                  มี * ได้แก่ โครงการจดัตั้งหน่วยงานภายในก ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน * 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย * 

คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์* 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

บัณฑิตวิทยาลัย*  

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

กองนโยบายและแผน 

กองพัฒนา
นักศึกษานักศึกษา 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์* 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 
* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว* 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ*  
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พ.ศ. 2528 - 2529 ดร.วิชัย    แข่งขัน 
พ.ศ. 2529 - 2537 ผศ.ปรีชา    เศรษฐีธร 
พ.ศ. 2537 - 2542 ผศ.จรูญ    ถาวรจักร ์
พ.ศ. 2542 - 2551 รศ.ดร.ทองหล่อ    วงษ์อินทร ์
ธ.ค. 2551 - มิ.ย. 2552   ผศ.ดร.อรสา      โกศลานนัทกุล (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 
มิ.ย. 2552 - ก.ย. 2552 ศ.พลโท ดร.โอภาส   รัตนบุร ี (รักษาราชการแทนอธกิารบดี) 
ก.ย. 2552 - ต.ค. 2560 รศ.ดร.สมบัติ   คชสิทธิ ์   
ต.ค. 2560 - ปัจจบุัน ผศ.ดร.สุพจน ์   ทรายแก้ว  

 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
 

 
 

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

 
 

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
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รายนามคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
1. ผศ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว อธิการบดี 
2. รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒนบ์ดี รองอธิการบดี 
3. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี 
4. รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์ รองอธิการบดี 
5. อ.ไชย  มีหนองหว้า รองอธิการบดี 
6. อ.ปิยะ  สงวนสิน รองอธิการบดี 
7. อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธ ิ ผู้ช่วยอธิการบด ี
8. ผศ.อัญชัญ  ยุติธรรม ผู้ช่วยอธิการบด ี
9. อ.ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้ช่วยอธิการบด ี
10. อ.ดร.โรจนันท์  ทรงอยู่ ผู้ช่วยอธิการบด ี
11. อ.ชัยวุฒิ  เทโพธิ ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี

รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
1. ผศ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว อธิการบดี 
2. รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒนบ์ดี รองอธิการบดี 
3. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี 
4. รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์ รองอธิการบดี 
5. 
6. 

อ.ไชย  มีหนองหว้า 
อ.ปิยะ สงวนสิน 

รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 

7. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส   ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชณิพงษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
9. รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
10. ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์  มฤครัฐอินแปลง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
11. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล  คณบดีคณะครุศาสตร ์
12. ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์
13. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
14. ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
15. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
16. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
17. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้ 
18. ผศ.ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ ์ ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 
19. ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
20. น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

รายนามผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์  
1. น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้ 
4. ผศ.ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ ์ ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 
5. ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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6. อ.ชัยวุฒิ  เทโพธิ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มรว.วไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
7. ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 

รายนามผู้อ านวยการกอง  
1. นางนิธิวดี เจริญสุข ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

รายนามหัวหน้างาน  
1. อ.จิราภรณ์  ทองทวี หัวหน้างานศูนย์ภาษา 
2. อ.ธันย์นิชา  วิโรจน์รุจ หัวหน้างาน มรว.วไลยอลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร 

 
6. ข้อมูลหลักสูตรที่เปดิสอน 
 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งหมด จ านวน 82 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 65 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 17 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาโท จ านวน 9 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จ านวน 7 หลักสูตร 
และระดับประกาศนียบัตร จ านวน 1 หลักสูตร  แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนหลักสตูรที่เปิดสอน จ าแนกตามคณะ  

หน่วย : หลักสูตร 

คณะ / วิทยาลัย 
ระดับการศึกษา 

รวม ร้อยละ 
ปริญญาตร ี

ประกาศนียบตัร
บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1 ครุศาสตร์ 11 1 3 3 18 21.95 
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 - - - 12 14.63 
3 วิทยาการจัดการ 9 - - - 9 10.98 
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 - - 1 15 18.29 
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 - 1 - 9 10.98 
6 เทคโนโลยีการเกษตร 3 - 1 - 4 4.88 
7 สาธารณสุขศาสตร์ 4 - 1 - 5 6.10 
8 นวัตกรรมการจัดการ 4 - 3 3 10 12.19 

รวม 65 1 9 7 82 100.00 
ที่มา : ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
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7. ข้อมูลนักศึกษา จ าแนกตามคณะ 

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 8,594 คน ป.บัณฑิต จ านวน 180 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 394 คน  รวม
นักศึกษาทุกระดับทั้งหมด จ านวน 9,168 คน ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ จ าแนกตามระดับการศึกษา  
หน่วย : คน 

คณะ/วิทยาลัย 

ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

1 ครุศาสตร ์ 1,769 - 180 - 132 - - 2,081 

2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,108 273 - - - - - 1,381 

3 วิทยาการจัดการ 1,763 1,002 - - - - - 2,765 

4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 902 137 - - - - 13 1,052 

5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 499 384 - - 4 - - 887 

6 เทคโนโลยีการเกษตร 103 41 - - 6 - - 150 

7 สาธารณสุขศาสตร ์ 419 48 - 9 6 - - 482 

8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 146 - - 22 118 15 69 370 

 รวม 6,709 1,885 180 31 266 15 82 9,168 

 
8. ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบัณฑิตที่จบทั้งหมด 
จ านวน 1,795 บัณฑิตที่ ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,292 คน คิดเป็น ร้อยละ 71.92 
รายละเอียดจ าแนกตามคณะดังนี้  

 

ตารางที่ 3 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลงัส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ 

คณะ/วิทยาลัย บัณฑิตที่จบ บัณฑิตที่ได้งานท า ร้อยละ 

1 ครุศาสตร ์ 435 301 69.20 
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 298 185 62.08 
3 วิทยาการจัดการ 561 429 76.47 
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 172 138 77.97 
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 105 68 64.76 
6 เทคโนโลยีการเกษตร 47 23 48.94 
7 สาธารณสุขศาสตร ์ 156 135 86.54 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 16 13 81.25 
 รวม 1,795 1,292 71.92 
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9. ข้อมูลอาจารย์ประจ า  

 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีอาจารย์ประจ า 
ทั้งหมด (รวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ)  จ านวน 441 คน อาจารย์ลาศึกษาต่อ จ านวน 25 คน  แสดงการจ าแนก
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดังตารางที่ 4 และจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 4 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหนง่ทางวิชาการ 

ที ่ คณะ/วิทยาลัย 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
(นับปฏิบัติงานจริงและ 

ลาศึกษาต่อ)  

รวม 
ทั งหมด 
(คน) 

ลา
ศึกษา

ต่อ (คน) 

รวมที่อยู่
ปฏิบตัิงานจริง
ไม่รวมผู้ลา

ศึกษาต่อ (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. 
1 ครุศาสตร ์ 39 18 5 - 67 5 62 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 9 10 1 - 20 - 20 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 16 3 - 41 1 40 
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 65 17 1 - 83 7 76 
5 วิทยาการจัดการ 27 20 2 - 49 - 49 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 52 33 3 - 96 8 88 
7 นวัตกรรมการจดัการ 27 5 - - 31 - 31 
8 สาธารณสุขศาสตร ์ 22 5 2 - 29 4 25 
9 งานวิชาศึกษาทั่วไป 11 4 - - 15 - 15 
10 งานศูนย์ภาษา 7 3 - - 10 - 10 

รวม  281 131 17 0 441 25 416 
 
ตารางที่ 5 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

ที ่ คณะ/วิทยาลัย 

วุฒิการศึกษา 
(นับปฏิบัติงานจริงและ

ลาศึกษาต่อ) 
ลาศึกษาต่อ 

(คน) 

รวมที่อยู่
ปฏิบตัิงานจริง
ไม่รวมผู้ลา

ศึกษาต่อ (คน) 

รวมทั งหมด 
(คน) 

โท เอก 
1 ครุศาสตร ์ 34 28 5 62 67 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 13 7 - 20 20 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 14 1 40 41 
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 57 19 7 76 83 
5 วิทยาการจัดการ 35 14 - 49 49 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 54 34 8 88 96 
7 นวัตกรรมการจดัการ 14 17 - 31 31 
8 สาธารณสุขศาสตร ์ 17 8 4 25 29 
9 งานวิชาศึกษาทั่วไป 10 5 - 15 15 
10 งานศูนย์ภาษา 8 2 - 10 10 

รวม 268 148 25 416 441 
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10. ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางที่ 6 จ านวนบุคลากรสายสนับสนนุ จ าแนกตามหน่วยงานและคุณวฒุ ิ  

ที ่ คณะ/หน่วยงาน 

ระดับการศึกษา 

รวม ร้อยละ ต่ ากว่า
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1 ครุศาสตร ์ 8 4 3 - 15 2.95 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 5 7 1 - 13 2.56 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 9 1 - 18 3.54 
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6 8 1 - 15 2.95 
5 วิทยาการจัดการ 8 10 - - 18 3.54 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 10 19 4 - 33 6.50 
7 นวัตกรรมการจดัการ - 5 - - 5 0.98 
8 สาธารณสุขศาสตร ์ 1 7 - - 8 1.57 
9 บัณฑิตวิทยาลัย - 6 1 - 7 1.38 
10 ส านักงานอธิการบด ี - - - 1 1 0.20 
11  - กองกลาง 124 85 11 - 220 43.31 
17       - กองพัฒนานักศึกษา 1 9 5 - 15 2.95 
19   - กองนโยบายและแผน - 9 1 - 10 1.97 
21 หน่วยตรวจสอบภายใน - 2 - - 2 0.40 
22 ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ - 15 1 - 16 3.15 
23 ศูนย์ภาษา - 5 - - 5 0.98 
24 งานวิชาศึกษาทั่วไป - 4 1 - 5 0.98 
25 ส านักส่งเสรมิการเรียนรูฯ้ 1 4 3 - 8 1.58 
27 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยฯี 5 20 2 - 27 5.31 
28 สถาบันวิจัยและพัฒนา - 5 2 - 7 1.38 
29     งานบ่มเพาะธุรกจิฯ (UBI) - - 3 - 3 0.60 
30 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - 2 1 - 3 0.60 
31 โรงเรียนสาธิต 23 10 - - 33 6.50 
32 มรว. จังหวัดสระแก้ว 14 3 1 - 18 3.54 

รวมทั งหมด 214 250 43 1 508 100 

ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563  
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11. ข้อมูลงบประมาณ 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
ประเภท ปีงบประมาณ  

2560 ร้อยละ 2561 เพ่ิม/ลด 2562 เพ่ิม/ลด  
งบประมาณแผ่นดิน 514,216,100 70.00 518,818,800 0.90 531,436,600 2.43 
งบประมาณรายได ้ 220,355,000 30.00 305,609,400 38.69 309,354,322 1.22 
รวม 734,571,100 100.00 824,428,200 12.23 840,790,922 1.98 

ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมลู ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 50 
 

12. ข้อมูลอาคาร สถานที่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  มีพืน้ที่ให้บริการทางการศึกษาดังนี ้ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 

20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180  มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดอาคารสถานที่ 

ชื่ออาคาร 
ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง 

ชื่ออาคาร 
ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง 

คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร ์
อาคารเรียน 1 2518 อาคารเรียน 6 2518 
อาคารเรียน 2 2518 อาคารเรียน 7 2518 
อาคารต่อเติมระหวา่งอาคาร 1 และอาคาร 2 2541 โรงจอดยานพาหนะ 2543 
อาคารนิเทศศาสตร์ 2545 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2548 
อาคารบริหารธุรกิจ 2554 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารออกแบบเซรามิกส ์ 2518 
อาคารเรียน 5 2518 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2540 
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 2541 อาคารวัสดุศาสตร์ 2543 
อาคารส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 2542 อาคารปฏิบัตกิารเซรามิกส ์ 2543 
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 2554 ลานจอดพาหนะ 2545 
อาคารปฏิบัตกิารคหกรรม 2555 อาคารปฏิบัตกิารเครื่องกล 2550 
คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2552 
อาคารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2547   

อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ 2551 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาคารเรียนคณะเกษตร 2518 อาคารเรียน 3 2518 
อาคารแปรรูปเกษตร 2543 อาคารเรียน 4 2518 
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 2543 อาคารเรียนอนุบาลสาธิต 2547 
อาคารโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2544 อาคารโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ 2555 
อาคารส านักงานคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 2548 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารโรงเล้ียงไก่เนื้อ 2548 อาคารหอสมุดกลาง 2518 
อาคารโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด 2558 ห้องประชุมปีกหอ้งสมุด 2518 
อาคารโรงเล้ียงไข่ไก่ 2559 อาคาร 4 ชั้น 2537 
อาคารส่วนกลาง  ส านักบริหารทรัพย์สินและรายได้  
หอประชุมไลยอลงกรณ์ 2518 หอพักเพพาย 2518 
อาคารยิมเนเซียม 1 2518 หอพักโกเมน 2518 
อาคาร 60 ปี วไลยอลงกรณ์ 2538 หอพักมรกต 2518 
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ชื่ออาคาร 
ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง 

ชื่ออาคาร 
ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง 

โรงจอดรถฝ่ายพาหนะ 2539 หอพักมกุดา 2518 
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระเทพศรีนครินทร์ 2540 หอพักนิลรัตน ์ 2518 
สนามเทนนิส 2540 หอพักบษุราคัม 2518 
สนามบาสเกตบอล 2540 หอพักทับทิม 2518 
สนามกีฬากลาง 2541 โรงอาหาร 2518 
สระว่ายน้ าอวยพรเปล่งวานิช 2544 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 2541 
อาคารยิมเนเซียม 2 2544 หอพักเพชร 2551 
สนามวอลเลย์บอลชายหาด 2545 อาคารที่พักอาศัยอาจารยแ์ละเจ้าหนา้ที่ 
อาคารส านักงานฝา่ยยานพาหนะ 2545 บ้านพักอาจารย์หลังเดี่ยว 58 หลัง 2518 
อาคารกองพัฒนาศึกษา 2548 ห้องแถวไม้ 2 ชั้น เจ้าหน้าที่ 3 หลัง 14 ห้อง 2537 
อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ 2548 บ้านพักอาจารย์ (คสล.+ไม้) 1 หลัง 2538 
อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 2549 บ้านพักอาจารย์แฝด 11 หลัง 2540 
อาคารยิมเนเซียม 3 2550 บ้านพักอาจารย์ (ไม้) 2ชั้น 1 หลัง (4 ห้อง) 2541 
อาคารพยาบาล 2551 บ้านพักอาจารย์ (ไม้) 2 ชั้น 1 หลัง (6 ห้อง) 2541 
อาคารแสดงผลงานนักศึกษา 2552 ห้องแถวไม้ 2 ชั้น อาจารย์ 1 หลัง 12 ห้อง 2541 
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 2553 แฟลตเจ้าหน้าที ่3 ชั้น 1 หลัง 20 ห้อง 2543 
โรงเก็บวัสดุงานอาคารสถานที ่ 2555 ห้องแถวชั้นเดยีว เจ้าหนา้ที ่7 หลัง 51 ห้อง 2544 
ศูนย์ส่งเสรมิวัฒนธรรมสร้างสรรค์(เรือนไทย) 2555 บ้านพักอาจารย์ สร้างใหม ่บ้านแฝด 5 หลัง 2551 
อาคารสัมมนาอนุรักษณ์พันธ์กรรมพืช 2558   
อาคารขยายพันธุ์พืช 2558   
อาคารเรือนเพาะช าศูนย์อนุรักษณ์พันธกุรรมพืช 2559   
อาคารจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์อนุรักษณพ์ันธุกรรมพืช 2560   
อาคารเอนกประสงค์และหอ้งน้ าพันธกุรรมพืช 2560   
อาคารเรียนรวม 2558   
ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ   
อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2551   
อาคารส านักงานส่งเสริมการเรียนรู ้ 2555   
อาคารเก็บวัสด ุ 2555   

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 หน้า 65-67 
 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ต าบล     
ท่าเกษม อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 มีพื้นที่ทั้งหมด 615 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา 

ชื่ออาคาร 
ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง 

ชื่ออาคาร 
ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง 

อาคารพัสดุและพยาบาล 2543 หอพักนกัศึกษา 1 2558 
บ้านพักเจา้หน้าที ่ 2543 หอพักนกัศึกษา 2 2558 
บ้านพักรับรอง 2543 โรงจอดรถ 2559 
อาคารเรียน 2 2543 โรงจอรถหอพกันักศึกษา 2559 
อาคารโรงอาหาร 2543 อาคารสวัสดิการ 2559 
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ชั้น 2548 อาคารอเนกประสงค์หอพกันักศึกษา 2559 
อาคารเรียน 5 2548   

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 หน้า 68 
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13. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีการศึกษา 2561 
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้มีจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างมาตรฐานเกณฑ์ประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5 ด้าน ของประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 ซึ่งจากการพัฒนาตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยได้น าองค์ประกอบตัวบ่งชี้เดิมของ สกอ. มาพิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 5 ด้าน และ
ก าหนดตัวบ่งชี้ใหม่ที่เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมเพื่อสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยจึงได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2561 มาปรับปรุงพัฒนา มี
รายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. แนวโน้มอัตราการคงอยู่และส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาไม่แสดงถึง
แนวโน้มที่สูงขึ้นมหาวิทยาลัยควรหา
ทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

จากการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบ สรุปผลลัพธ์ดังนี้ 

อัตราการคงอยู่ 
รายการ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

จ านวนนกัศึกษาแรกเข้า  1,929 คน 2,113 คน 
จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่ 1,468 คน 2,060 คน 

คิดเป็นร้อยละ 76.10 97.49 

อัตราการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาตามแผน  
 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 

จ านวนทั้งหมด 3,159 คน 3,014 คน 

ส าเร็จการศึกษาตามแผน 1,977 คน 1,324 คน 

คิดเป็นร้อยละ 62.58 43.93 

มหาวิทยาลยัโดย 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย มกีาร
ก าหนดกิจกรรมเพื่อให้แนวโน้มอัตราการคงอยู่และส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษามีแนวโนม้ที่สูงขึ้น ดังนี้ 
1) กองพัฒนานักศึกษา 

    1.1. กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดบริการ  ให้ค าปรึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาได้ส ารวจถึงปัญหาและความต้องการของตนเอง 
สร้างแรงจูงใจการแก้ปัญหา รวมทั้งให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ
ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อให้
นักศึกษาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข จนส าเร็จ
การศึกษา โดยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นผู้บริการให้
ค าปรึกษา ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. 
        1.2. กิจกรรม Psychological screening   กองพัฒนา
นักศึกษาจัดกิจกรรมร่วมกับสาขาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร์มี
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลนักศึกษาทางด้านจิตวิทยา โดยใช้
แบบสอบถามข้อมูลนักศึกษา เพื่อการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาดา้นจิตวทิยาที่มีประสิทธิภาพ ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 
ในวันที่ 19 ม.ิย. 2562  จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 1,382 คน คิดเป็น
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ร้อยละ 92.13 และมีผลประเมนิความพึงพอใจ 4.22 
        1.3. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยจัดขึ้นเพื่อสนบัสนุน
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาทีเ่รียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ โดยแบ่งเปน็ทนุภายในและทนุภายนอก  โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
    1.3.1 ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562  จ านวน 44 ทุน   เป็นเงิน 
1,120,000 บาท จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน จ านวน 200 ราย 

คณะ/วิทยาลัย จ านวน 
ครุศาสตร์  68 
เทคโนโลยีการเกษตร 7 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 29 
วิทยาการจัดการ 29 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 27 
สาธารณสุขศาสตร ์ 24 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัด
สระแก้ว 

1 

2) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการด าเนินการ
ติดตามการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน 3 ครั้ง/ภาค
การศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/62 
วันที่  24 พ.ค. 2562 โดยท าบันทึกข้อความถึง คณบดี/ผู้ช่วย
อธิการบดี/อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน 

คร้ังที่ 1 หลังจากหมดเขต เพิ่ม – ถอน รายวิชา  
คร้ังที่ 2 สอบกลางภาค 

   คร้ังที่ 3 ก่อนหมดเขตการช าระเงินตามก าหนดการลงทะเบียน
และก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ พร้อมแนบรายชื่อของ
นักศึกษาที่ยังไม่ช าระเงินคา่ลงทะเบียนเรียน 
    3) บัณฑิตวิทยาลัย 
        3.1. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบ e-Grad และ iThesis 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะข้อมูลของตนเอง  

http://grad.vru.ac.th/grad_academic-
/production/index.php 

3.2. บัณฑิตวิทยาลยัมีช่องทางให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่าง
หลากหลาย และตลอดเวลาท าการ เช่น เคาน์เตอร์รับเร่ือง โดยมี
เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดเวลา และร้องเรียนร้องทุกข์สายตรง
คณบดี บน Website บัณฑิตวทิยาลัย 
http://grad.vru.ac.th/about_graduate/Direct%20line.php 

3.3. บัณฑิตวิทยาลยัมีแผนจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

http://grad.vru.ac.th/about_graduate/Direct%20line.php
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ระเบียบขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิทยานพินธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี
งบประมาณ 20,712 บาท เนื่องจากโรคระบาด COVID-19 ท าให้
โครงการเลื่อนออกไป ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆ ผา่นทาง Website บัณฑติวิทยาลยั เพื่อให้นักศึกษาได้
ทราบขอ้มูลอยู่ตลอดเวลา 

2. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์อยู่ใน
ระดับที่ไม่แน่นอน ซึ่งมหาวิทยาลัยควร
ปรับปรุงแก้ไขด้านการบริหารงานบุคคล
ในการธ ารงรักษาบุคลากรให้อยู่กับ
องค์กร 

จากการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงาน สรุป
ผลลัพธ์การเปรียบเทียบอัตราการการลาออกของอาจารย์ดังนี้ 
-ปี 2562 ลาออก จ านวน 45 คน จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 451 คน 
อัตราการลาออกร้อยละ 9.98 
ปี 2563 ลาออก จ านวน 11 คน จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 454 คน 
อัตราการลาออกร้อยละ 2.42 

ผลการด าเนินงาน 
     มหาวิทยาลยัก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลยั ซึ่งก าหนดเปน็ 4 ด้าน ดังนี้  1) ดา้นการสรรหา 
(Recruitment)  2) ด้านการพฒันา (Development)  3) ด้าน
การรักษาไว้ (Retention) และ 4) ด้านการใชป้ระโยชน์ 
(Utilization)  เพื่อเป็นการธ ารงรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร  
มหาวิทยาลยัโดยงานบริหารงานบุคคล  จึงด าเนนิการดังนี้ 
    1. มหาวิทยาลัย ได้ด าเนนิการปรับปรุงสวัสดิการของบุคลากร
ทุกประเภทนอกเหนือจากสวัสดกิารตามกฎหมายที่รัฐก าหนด ซึง่
มีสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลยั ประกอบไปด้วย 

- ค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว บิดามารดา คูส่มรส บุตร
ชอบด้วยกฎหมาย10,000 บาท/พนักงานมหาวิทยาลัย/ปีงบฯ 

- ค่าการศึกษาบุตร บุตรชอบดว้ยกฎหมาย อนุบาล-ปวช. ปีละ 
4,000 บาท,ปวส.-ปริญญาตรี ปลีะ 11,000 บาท 

- สวัสดิการแบบยืดหยุ่น เช่น  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าที่พัก
อาศัย ท่องเที่ยวประจ าปี และอ่ืนๆ รวมปีละ 6,000 บาท 

- การตรวจสุขภาพประจ าปี สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี 
ปีละ 1 ครั้ง 

- การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ค่ารักษาพยาลผูป้่วยนอก 
1,500 บาท/วัน /ค่าห้องผูป้่วยในหรือค่าชดเชย 3,500 บาท/วนั 
/ค่ารักษาฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ)  6,000 บาท/คร้ัง 

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายวิชาการ ปฏบิัติงาน 5 ปี ขอชั้น
แรก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก / สายสนับสนนุ ปฏบิัติงาน 5 ปี ขอชั้น
แรก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

- สวัสดิการที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัย ส าหรับข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจา้งชั่วคราว ภายใต้
หลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
บรมราชูปถัมภ์ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธปีฏิบัติการจัดขา้ราชการ
และบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พกัของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

2. มหาวิทยาลัย ด าเนินการปรบัปรุงประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆให้มีความชัดเจนทันสมัย และมีการปรบัลดเกณฑ์ใน
การประเมินให้เหมาะสมมากข้ึน ประกอบไปด้วย 
    ด้านสัญญาและการต่อสัญญา 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2561 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการ
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งพนักงานมหาวทิยาลัย สายวิชาการ 
เข้าสู่สัญญาจา้งพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สอง,ระยะที่สาม,
ระยะที่สี ่

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการ
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
เข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สอง ,ระยะที่สาม,
ระยะที่สี่ 

3. การประเมินคุณภาพการจัดกรรมและ
การบริการ ควรมีการประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมและการบริการ โดย
ประเมินจากวัตถุประสงค์หลักของ
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการสะท้อนผลการ
ด าเนินงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่าง
แท้จริง 

กองพัฒนานักศึกษามีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมก็จะน าผลการ
จัดกิจกรรมรายงานผ่านระบบ  VRU – Project และสรุปผล
โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 
ไม่เกิน 15 วันท าการ และน าผลที่ได้จากการประเมินมาเป็นแนว
ทางการพัฒนาด าเนินกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป มีรายงาน
สรุป ผลการจัดกิ จกรรม ด้ านการพัฒนานั กศึ กษาในระดั บ
มหาวิทยาลัยผ่านระบบ VRU – Project และสรุปผลโครงการ/
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานกัศึกษากองพัฒนา
นักศึกษา จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา 
ภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 9,412  คน โดยในปีการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหลักทั้งหมด  

1. กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 4 กิจกรรม  
2. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 11 

กิจกรรม 
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 1 กิจกรรม 
4. กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวน 8 กิจกรรม 
5. กิจกรรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ จ านวน 1 กิจกรรม 
6. กิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 จ านวน 8 กิจกรรม 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
4. ควรมีการรายงานผลการน านักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยต่อ
หลักสูตร เพื่อเป็นการคืนข้อมูลผลต่อ
หลักสูตรว่านักศึกษาได้อะไรจากการมี
ส่ วนร่วมจากกิ จกรรมต่ างๆ เพื่ อให้
หลักสูตรได้ รับทราบผลสะท้ อนของ
นักศึกษา และน าไปสู่การปรับปรุงและ
เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาต่อไป 

กองพัฒนานักศึกษา และงานศึกษาทั่วไป มีการก าหนดกิจกรรม
เพื่อรายงานผลการน านักศึกษามาเข้าร่วมในกิจกรรมด้านการพฒันา
นักศึกษาในระดบัมหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา รายงาน
ผลการมีส่วนร่วมจากกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา โดยมีผลการ
ด าเนินงานดังนี ้ 

1. กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อทบทวนติดตามแผนการจัด
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม และก่อนด าเนินการ
จัดกิจกรรมจะประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของกิจกรรมทุก
กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม และหลังด าเนินกิจกรรมจะมีการ
ประชุมเพื่อทบทวนผลการด าเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูล วางแผน 
พัฒนา ปรับปรุง การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ตรงตามความ
ต้องการและเกิดประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 

2. กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดส่งรายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรม โดยการท าบันทึกข้อความผ่านคณะไปยังหลักสูตร และจัด
แสดงผลไว้บนเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้หลักสูตรได้รับ
ทราบผลข้อเสนอแนะของนักศึกษา และน าไปสู่การปรับปรุงและ
เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาต่อไป 

3. งานศึกษาทั่วไป มีการรายงานผลการลงพื้นที่ด าเนินโครงการ
ของนักศึกษาในรายวิชา  VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ซึ่ง
มีนักศึกษาจากทุกคณะมาเข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดท าบันทึก
ข้อความแจ้งผลการลงพื้นที่ของนักศึกษาต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด 
เพื่อให้คณะด าเนินการในขั้นต่อไป 

5. ควรมีการปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา 
ที่แสดงถึงเป้าหมายกระบวนการ รวมถึง
การวัดและประเมินผลตามแผน เพื่อให้
เกิดความชัดเจนสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้
ควรน ามาใช้เป็นแผนงานกลางระดับ
มหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงการพัฒนา
นักศึกษาระดับหลักสูตรและคณะที่มี
ทิศทางเดียวกันต่อไป 

ผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 
7 ม.ค. 2563 ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา โดยเปรียบเทียบ
แผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  เพื่อน ามาปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา และปรับปรุง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการวัดผล ในแผนปฏิบัติการกองพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกองพัฒนานักศึกษามีการจัด
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา  

แผนงานที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี  

1. โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนเชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) มีกิจกรรม จ านวน 5 กิจกรรม 

2. โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 มีกิจกรรม จ านวน 55 กิจกรรม 

3. โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ผ่านการท างานร่วมกับชุมชน มีกิจกรรม จ านวน 1 กิจกรรม 
    แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้าง โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี  
    1. โครงการบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรม จ านวน 10 กิจกรรม 
    2. โครงการสร้างเครือข่าย จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม 
    3. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ มีกิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม 

รวมทั้งมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนา
นักศึกษา และคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมก่อนเปิดภาค
การศึกษา เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาร่วมกัน 

6. ควรปรับระบบและขั้นตอนในการ
พิจารณาทนุวิจัย รวมถึงการเบกิจ่าย
งบประมาณวิจัย ให้เอ้ือต่อการท างาน
ของอาจารย์และนักวิจัย 
 

        รายงานผลจ านวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอก และภายใน ผลลัพธ์การเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 
และ 2562 มีดังนี้ 

จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ (บาท) 
ปีงบประมาณ ภายนอก ภายใน รวม 

2562 5,459,766  8,507,138  13,966,904  

2563 1,645,000  8,189,500  9,834,500  

     ผลการด าเนินงาน 
     1. มีการก าหนดขั้นตอนการพิจารณาทนุอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณกองทุนวจิัย พร้อมก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินงาน
แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้การพิจารณาทุนอุดหนนุการวจิัย
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาประกอบด้วย  
        1) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal)  
        2) ประกาศผลพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น 
(Concept Paper)  
       3) กิจกรรมบ่มเพาะข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผา่นการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Concept Paper)     
       4) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  
       5) จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  
       6) ประกาศผลพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และ 7) ประกาศทุนวิจัยและท าสัญญารับทนุวิจยั 
     2. มีการปรับระบบและขั้นตอนในการเบิกจ่ายทนุอุดหนุนการ
วิจัยทั้งงบประมาณกองทุนวิจยั (วจ.) และงบประมาณแผน่ดิน ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
จังหวัดปทุมธานี วา่ด้วยกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
เพื่ออ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนความยุ่งยากและซบัซ้อนใน
การเบิกจ่ายงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่นักวิจัย โดย
ก าหนดให้มีการเบิกจ่ายแบ่งเปน็ 3 งวด ประกอบด้วย งวดที่ 1   
ร้อยละ 60 ของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ งวดที่ 2 
ร้อยละ 20 ของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ และงวดที่ 3 
ร้อยละ 20 ของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ 

7. ควรปรับระบบการยืน่คุ้มครองสิทธิ 
ลดขั้นตอนการด าเนินการบางขัน้ตอน 
เพื่อให้ย่นระยะเวลาในการยื่นจดแจ้ง 

รายงานผลการยื่นคุ้มครองสิทธิ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 
และ 2562  

ปีงบประมาณ จ านวนสิทธิบัตร 
2562 ไม่มี 
2563 ระหว่างรวบรวม เอกสาร 1 เร่ือง 

      ผลการด าเนินงานการยื่นคุ้มครองสิทธิ 
      1. คณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์มีมติให้
ปรับแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุน
และจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.
2558 โดยให้ยกเลิกการสนับสนุนเงิน ข้อ 6 หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินสนับสนุนผลงานวิจัยที่น าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาในรูปสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาเกณฑ์การจ่ายเงินภายหลัง  
    2. การลดขั้นตอนจากการน าเข้าประชุมคณะกรรมการกองทุน
วิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพิจารณาการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร โดยคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์มีมติ
มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการและน าเข้า
รายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์แต่ละรอบ 

8. ควรสนับสนุนให้อาจารย์สร้างองค์
ความรู้ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ หรือ
ความถนัดเฉพาะด้านของอาจารย์ รวมถึง
ส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงยกระดับการ
ตีพิ มพ์ ผลงานวิจั ยให้มี การเผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสาร วิชาการที่มีระดับ
คุณภาพสูงขึ้น หรือก าหนดเงื่อนไขในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ เป็นการ
ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานา 
ชาติ โดยอาจใช้การส่งเสริมในรูปแบบการ
สร้างขวัญ ก าลั งใจ ตลอดจนยกย่อง
นั กวิ จั ยที่ มี ผลงานตี พิ มพ์  ในระดั บ
คุณภาพสูง 

รายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
เปรียบเทียบปีปฏิทิน 2561 และ 2562 
ผลงานวิชาการ 

ปีปฏิทิน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
2561 240 39 64 81 21 
2562 387 26 72 58 35 

ผลงานสร้างสรรค์ 
ปีปฏิทิน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
2561 - 3 4 - 6 
2562 1 1 6 1 10 

 
    1. มติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ให้ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
จ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562   

2. การสนับสนุนการไปน าเสนอ การเผยแพร่ตีพิมพ์บทความ 
วิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ และมีงบประมาณจัดสรร จ านวน 1,065,566 บาท โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับอนุมัติ
เงินสนับสนุนการเผยแพร่บทความและการไปน าเสนอ เพิ่มเติม 
จากคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์  จ านวน 
2,500,000 บาท  ซึ่ ง ในปี งบ ป ระมาณ  2563 มี ก ารเบิ ก เงิน
สนับสนุน จ านวน 1,431,132 บาท (ข้อมูล ณ เดือนเม.ย. 2563) 
แบ่งออกเป็น   

1. การเผยแพร่บทความวิจัย TCI2 จ านวน 41 เร่ือง 
2. การเผยแพร่บทความวิจัย TCI1 จ านวน  23  เร่ือง  
3. การเผยแพร่บทความวิจัย Scopus จ านวน  1  เรื่อง 
4. การเผยแพร่บทความวิจัย SjR จ านวน  3  เร่ือง 
5. การเผยแพร่บทความวิจัย SSRN จ านวน  7  เร่ือง 
6. การเผยแพร่บทความวิจัย ISI จ านวน 1 เร่ือง 
7. การเผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ จ านวน 5 เร่ือง 
8. สนับสนุนการไปน าเสนองานวิจัยระดับชาติและระดบั

นานาชาติ จ านวน  12 เร่ือง 
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปน าเสนอบทความ จ านวน  8 เรื่อง 

9 . จัดประมวลข้อมูลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยจากการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานต่างๆ จัดประมวลข้อมูลใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยจากการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ
ป ระ เด็ น ที่ เป็ น จุ ด เน้ น  เกี่ ย ว กั บ 
Productive Learning นอกจากนั้นควร
เพิ่มเติมประเด็นการจัดการความรู้ให้
เกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องอ่ืนๆ 
เพิ่มข้ึน 

ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  
1. งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพมีการจัดวางแผน

ปฏิทินประจ าปีและการวางแผนกระบวนการจัดท าหลักสูตรเพื่อ
เป็นการพัฒนาและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรอย่างคลอบคลุม
และครบถ้วน เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน (สาย
สนับสนุนระยะ 3) ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้เข้าสู่ระยะ
และเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
โครงการพัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเรื่อง การ
เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทาง ส่งผลให้มีวารสาร 
บทความ และงานวิจัย ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปเพิ่มมากข้ึน ซึ่ง
เป็นผลงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

2. ผลการด าเนินงานของโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่ วไป เมื่อวันที่  8 พ.ย. 2562 ในหัวข้อเรื่อง         
การเรียนการสอนแบบ Productive Learning ท าให้เกิดการ 
บูรณาการร่วมกันระหว่างอาจารย์และบุคลากรของงานศึกษา
ทั่วไป ได้น าองค์ความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ในการเรียนการ
สอนเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ของอาจารย์ผู้สอน
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
รายวิชาศึกษาทั่วไป 

3. ปัจจุบันงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพได้มีการ
จัดอบรมโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง 
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยแอพพลิเคชั่น Moocs, 
Google Classroom  ท าให้อาจารย์เกิดทักษะและเทคนิคในการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

4. จากผลการด าเนินงานการประกวดการจัดการความรู้
ภายในองค์กร ที่มีความเป็นเลิศ (Best Practice) ภายใต้กิจกรรม
การประกวด  “VRU-KM Best Practice Award” ครั้ งที่  1  ปี
การศึกษา 2562 เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันและน าองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อให้องค์กรเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  

การประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

องค์ประกอบที่ 1  : ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   : คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ ์
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลยัเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพบัณฑติ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของทุกคณะในมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีคณะที่รับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย ซึ่งได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 
โดยคะแนนประเมินที่ได้ในระดับคณะตัวบ่งช้ีที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เป็นค่าเฉลี่ยของผลรวมคะแนนการประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งหลักสูตรได้รับการประเมินฯ เมื่อวันที่ 5-15 มิถุนายน 2562 ผลคะแนนที่ได้ในระดับ
มหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  

 
ตารางแสดงคะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินระดับคณะจ าแนกเป็นคณะ/วิทยาลัย 

 
ชื่อคณะ/วิทยาลัย 

ผลรวมของ
คะแนน
หลักสูตร 

จ านวน
หลักสูตร 

คะแนนค่าเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

ระดับคณะ 
1. ครุศาสตร ์ 65.51 14 4.68 คะแนน 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 49.28 11 4.48 คะแนน 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40.79 9 4.53 คะแนน 

4. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18.99 4 4.75 คะแนน 

5. วิทยาการจัดการ 39.13 9 4.35 คะแนน 
6. เทคโนโลยีการเกษตร 8.76 2 4.38 คะแนน 

7. สาธารณสุขศาสตร์ 4.94 1 4.94 คะแนน 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 31.44 7 4.49 คะแนน 

ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 36.60 คะแนน 
จ านวนคณะ/วิทยาลัย 8 คณะ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยผลรวมคะแนนผลการประเมิน 4.58 คะแนน 

แสดงวิธีการค านวณ  
 36.60 

=  4.58 
 8 
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ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลกัสูตร 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 2.1  
ระดับหลักสูตร 

1. คณะครุศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท์ั่วไป 4.84 
2. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  4.97 
3. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสตูรภาษาอังกฤษ)  4.84 
4. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์  4.84 
5. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   4.88 
6.หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย  4.97 
7. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  5.00 
8. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย 5.00 
9. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาจีน 4.94 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู 4.59 
11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 4.00 
12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 4.00 
13. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  4.32 
14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 4.32 

ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ยคณะครุศาสตร์ 65.51 
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะครุศาสตร์ 4.68 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์ 4.65 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4.24 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
4.65 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 4.44 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 4.73 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4.40 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 4.56 
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 4.62 
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ์ 4.28 
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3.98 
11. หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร์ 4.73 

ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนคณะมนุษยศาสตร์ฯ 49.28 
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.48 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.14 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4.88 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.97 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 4.80 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 2.1  
ระดับหลักสูตร 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.49 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 4.35 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 4.48 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี 4.52 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 4.16 

ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40.79 
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.53 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสส์ื่อสารและคอมพิวเตอร ์ 4.66 
2. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 4.69 
3. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 4.64 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุน่ยนต ์ 5.00 

ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18.99 
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.75 

5. คณะวิทยาการจัดการ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 4.16 
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ 4.13 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 4.20 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 4.29 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 4.35 
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธรุกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4.51 
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.71 
8. หลักสูตรบัญชีบณัฑิต สาขาวิชาการบัญชี 4.30 
9. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4.48 

ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนคณะวิทยาการจัดการ 39.13 
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมคณะวิทยาการจัดการ 4.35 

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.98 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 4.78 

ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 8.76 
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.38 

7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธรุกิจการบิน (หลักสตูรนานาชาติ) 4.70 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
4.28 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4.35 
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4.68 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 2.1  
ระดับหลักสูตร 

5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4.52 
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4.46 
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 4.47 

ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 31.46 
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมวิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ 4.49 

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 4.94 

ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนน 4.94 
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์ 4.94 

การประเมินตนเองจากประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ี 1.1 
เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4.51 ค่าเฉลี่ย 4.58  4.58 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง  : ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1(1) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของทกุคณะในมหาวิทยาลัย 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในระดับดี - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
- รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก      2) ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล 
3) ผศ.คชินทร์ โภกนุทราภรณ์ 4) อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ 
5) อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ    6) อ.จิราภรณ์ ทองทวี 
7) น.ส.ฐิติกานต์ จิตรจา         8) น.ส.มานิดา ปามุทา 
9) น.ส.พวงเพชร พลทอง      10) น.ส.ภาวินี  จีระดิษฐ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถ้ามี) 
1) คณะ/วิทยาลัย  2) งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

โทรศัพท์ : 02-529-0674-7 ต่อ 322-323 โทรศัพท์ : 02-909-3025 
E-mail : sqm@vru.ac.th E-mail :  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   : อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ปัจจัยน ำเข้ำ 
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562 – 31 พฤษภำคม 2563) 
เกณฑ์การประเมิน :  

ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำทีม่ีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0–5 ก ำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป โดยกำรนับจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำไม่นับอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ 

ผลการด าเนินงาน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (ไม่นับลำศึกษำ

ต่อ) จ ำนวน 416 คน มีอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 148 คน เมื่อค ำนวณตำมสูตร พบว่ำ    
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก เท่ากับร้อยละ 35.58 คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.45 คะแนน  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏบิัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ) 441 
2. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมด (ลำศึกษำต่อ) 25 
3. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏบิัติงำนจริงและไม่นับลำศึกษำต่อ) 416 
4. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมด (ไม่นบัลำศึกษำต่อ) ที่มีคุณวฒุิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 148 

แสดงวิธีการค านวณ  
 1.ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอกตำมสูตร 

 148 
x 100 =  ร้อยละ 35.58 

 416 

2.แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 35.58 

x 5 =  4.45 คะแนน 
 40 

 

ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ทั้งหมดรวมไม่รวมลาศึกษาต่อ จ าแนกคุณวุฒิ ป.เอก ป.โท เป็นรายคณะ 

คณะ/วิทยาลัย ป.โท ป.เอก รวม 
1. ครุศำสตร ์ 34 28 62 

2. เทคโนโลยีกำรเกษตร 13 7 20 

3. เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 26 14 40 

4. มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์ 57 19 76 

5. วิทยำกำรจัดกำร 35 14 49 

6. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 54 34 88 

7. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 14 17 31 

8. สำธำรณสุขศำสตร ์ 17 8 25 

9. งำนศึกษำทั่วไป 10 5 15 
10. งำนศนูย์ภำษำ 8 2 10 

รวม 268 148 416 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.2 
เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 35.58 4.45 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2(1) ตำรำงสรุปจ ำนวนคณำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนประจ ำภำคกำรศึกษำ 2/2562 
1.2(2) รำยชื่อคณำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนประจ ำภำคกำรศึกษำ 2/2562 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.2 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 2) นำงนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข 
3) น.ส.สุภัทรำ  อภิชำต ิ        4) น.ส.เอ้ืองฟ้ำ  ขันค ำ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :   
-งำนบริหำรบุคคล ส ำนักงำนอธกิำรบดี 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  
-คณะ/วิทยำลัย 

โทรศัพท์ :  02 909 3027 โทรศัพท์ :  - 
E-mail :  personnel@vru.ac.th E-mail :   - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   : อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ปัจจัยน ำเข้ำ 
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562 – 31 พฤษภำคม 2563) 
เกณฑ์การประเมิน : 

ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (ไม่นับ

รวมที่ลำศึกษำต่อ) จ ำนวน 415 คน มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวน 148 คน  
เมื่อค ำนวณตำมสูตร พบว่ำ ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร เท่ำกับ ร้อยละ 35.58
คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.96 คะแนน  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏบิัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ) 441 
2. จ ำนวนอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ 25 
2. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 268 
3. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดที่ด ำรงต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์  130 
4. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  18 
5. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  0 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 148 

แสดงวิธีการค านวณ  
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมสูตร 

 148 
x 100 =  ร้อยละ 35.58 

 416 

2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 35.58 

x  5 =  2.96 คะแนน 
 60 
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ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ทั้งหมดไม่รวมลาศึกษาต่อจ าแนกต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. เป็นรายคณะ 

คณะ/วิทยาลัย ผศ. รศ. ศ. 
อาจารย์ที่ด ารง 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
1. ครุศำสตร ์ 18 5 0 23 
2. เทคโนโลยีกำรเกษตร 10 1 0 11 
3. เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 15 4 0 19 
4. มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์ 17 1 0 18 
5. วิทยำกำรจัดกำร 20 2 0 22 
6. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 33 3 0 36 
7. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 5 0 0 5 
8. สำธำรณสุขศำสตร ์ 5 2 0 7 
9. งำนศึกษำทั่วไป 4 0 0 4 
10. งำนศนูย์ภำษำ 3 0 0 3 

รวมทั้งหมด 130 18 0 148 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 35.58  2.96  คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3(1) ตำรำงสรุปจ ำนวนคณำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนประจ ำภำคกำรศึกษำ 2/2562 
1.3(2) รำยชื่อคณำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนประจ ำภำคกำรศึกษำ 2/2562 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.3 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 2) นำงนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข 
3) น.ส.สุภัทรำ  อภิชำต          4) น.ส.เอ้ืองฟ้ำ  ขันค ำ  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
-งำนพฒันำบุคลำกร  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถา้มี) 
-คณะ/วิทยำลัย 

โทรศัพท์ :  02 909 3027 โทรศัพท์ : 
E-mail :  personnel@vru.ac.th E-mail :  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   : ผลงานของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ ์
วงรอบการจัดเก็บ : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของทุกคณะในมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเรียนการสอนและฝึกให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกระดับชั้น มีการท าวิจัย

ที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงานวิจัยในระดับที่ยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
มีทั กษะในการคิดวิ เคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชี วิต มี ศักยภาพสอดคล้องการพัฒนาประเทศ                     
ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จ านวน 312 เรื่อง 
แบ่งเป็นผลงานวิชาการที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 0.20 จ านวน 278  เร่ือง ค่าถ่วงน้ าหนัก 0.40 จ านวน 5  เร่ือง ค่า
ถ่วงน้ าหนัก 0.60 จ านวน 19 เรื่อง และค่าถ่วงน้ าหนัก 0.80 จ านวน 2 เรื่อง และค่าถ่วงน้ าหนักผลงาน
สร้างสรรค์ที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 0.40 จ านวน 5  เรื่อง และค่าถ่วงน้ าหนัก 0.60 จ านวน 3 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วง
น้ าหนัก เท่ากับ 74.40   

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลงานของนักศึกษาปริญญาจ าแนกแต่ละคณะ/วิทยาลัย 

ที ่ คณะ/วิทยาลัย ตัวตั้ง 
(ค่าถ่วงน้ าหนัก) 

ตัวหาร 
(จ านวน นศ.) 

ผลลัพธ ์
(ร้อยละ) 

คะแนน 

1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 11.60 1,039 1.12 0.14 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 7.20 144 5 0.63 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.40 883 0.39 0.05 
4 ครุศาสตร ์ 4.20 1,769 0.24 0.03 
5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 19.40 1,381 1.40 0.18 
6 วิทยาการจัดการ 16.60 2,765 0.60 0.08 
7 สาธารณสุขศาสตร ์ 9.40 467 2.01 0.25 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2.60 146 1.78 0.22 

ค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนนประเมินทกุคณะ 1.58 

ผลงานวิชาการของนักศึกษา จ าแนกเป็นค่าถ่วงน้ าหนักแต่ละคณะ/วิทยาลัย 

ที ่ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค ์ รวม  

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 - - - - - 4 - - - 11.60 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 12 - 3 1 - - 1 3 - - 7.20 

3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 1 3 - - - - - - - 3.40 

4 ครุศาสตร์ 9 - 4 - - - - - - - 4.20 
5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 97 - - - - - - - - - 19.40 
6 วิทยาการจัดการ 74 - 3 - - - - - - - 16.60 
7 สาธารณสุขศาสตร์ 17 4 6 1 - - - - - - 9.40 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 13 - - - - - - - - - 2.60 

รวมจ านวนเรื่อง 278 5 19 2 - - 5 3 - - 74.40 
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สูตรการค านวณ 

 
1.58 

=       0.20  คะแนน 
8 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.4 
เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 1.58 0.20 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4(1) เล่มผลประเมินคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จ านวน 7 
คณะ 1 วิทยาลัย 

1.4(2) รายงานผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ประจ าปี
การศึกษา 2562 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-ควรมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทุกชั้นปี 

-จัดโครงการและกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
เผยแพร่ผลงาน 

- 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.4 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
- รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒนบ์ด ี
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก      2) ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล 
3) ผศ.คชินทร์ โภกนทุราภรณ์ 4) อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ 
5) อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ    6) อ.จิราภรณ์ ทองทวี 
7) น.ส.ฐิติกานต์ จิตรจา         8) น.ส.มานิดา ปามุทา 
9) น.ส.สุมาลี ธรรมนิธา      10) น.ส.อุบลวรรณ ศรีอนันต์ 
11) นายไพฑูรย์  มุงเพีย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
- ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถา้มี) 
-คณะ/วิทยาลัย 

โทรศัพท์ :  02 909 3027 โทรศัพท์ : 
E-mail :  personnel@vru.ac.th E-mail :  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   : ผลงานของนักศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ ์
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : รอบปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
เกณฑ์การประเมิน : 

การแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา (นับ
ตามปีการศึกษา) เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ นไป  

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผู้ส้าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท จ านวนทั้งสิ้น 30 คน และมีผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 38 เรื่อง คิดเป็นผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 9.80 แบ่งเป็น
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  ค่าถ่วงน ้าหนัก 
0.20 จ้านวน 32 เรื่อง บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติค่าถ่วงน ้าหนัก 0.40 จ้านวน 1 เรื่อง และบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ค่าถ่วงน ้าหนัก 0.60 จ้านวน 5 เร่ือง  

ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จนักศึกษาระดับปริญญาโท จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย 

ที ่ คณะ/วิทยาลัย 
ผลงานวิชาการ รวม  

ค่าน้ าหนัก 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
1 ครุศาสตร์ 23  2   5.80 

2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 9  3   3.60 

3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1    0.40 

รวมจ้านวนเรื่อง 32 1 5   9.80 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 

ที ่ คณะ/วิทยาลัย จ านวน 

1 คณะครุศาสตร์ 17 คน 

2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 คน 

3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คน 

รวม 30 คน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลนักศึกษา ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บ ท ค วาม วิ จั ย ห รื อ
บทความวิชาการฉบับ
ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใน
รายงานสืบเนื่องจากการ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
ระดับชาติ 

0.20 1. ชุติมาพร เชาวน์ไว 
 
 
 
 
2. กัญญาวีร์ มหาสนิท 
 
 
 
 

1. บทความของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี . การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ครั งที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 2562, 947-
958. 
2. การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดเพื่อตัดสินใจเข้าศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.). การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัย
มหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ครั งที่ 
2 วันที่ 1 ก.ย. 2562, 1032-1041. 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลนักศึกษา ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
3. กษมา  ทาอ่อน 
 
 
 
 
 
4. นที กอบการนา 
 
 
 
 
 
5. นครินศร์ จับจิต 
 
 
 
 
6. หยาดอัมรินทร์ ศิริขันธ์ 
 
 
 
 
 
7. วรรณา  โฉมฉิน 
 
 
 
 
8. ขันทอง  ไทยทวี 
 
 
 
 
9. อัศวรินทร์ แก่นจันทร์ 
 
 
 
 
10. พิมพ์ใจ พุฒจัตุรัส 
 
 
 
11. กานต์วลี  อ่้าประเวช 
 
 
 
 
12. ชนาพร  คงชาติ 
 
 
 
 
 
13. ปรีญานันต์ นวลจันทร์ 
 
 
 
 
 
 

3. การประเมินความต้องการจ าเป็นการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขตตรวจราชการ 
ท่ี 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ครั งที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 2562, 
1023-1031. 
 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั งที่ 3  
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 31 ส.ค. 2562, 149-
168. 
 
5. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา.  
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วันที่ 31 ส.ค. 2562, 75-88. 
 
6. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเท
ในการป ฏิบั ติ งานของครู สั งกัดส านั กงานเขตพื้ น ท่ี การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3. การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั งที่ 3  
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 31 ส.ค. 2562, 637-
652. 
 
7. การประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มจร ครั งที่  3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ        
ราชวิทยาลัย วันที่ 31 ส.ค. 2562, 55-69. 
 
8. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับสุขภาพองค์การสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. การประชุมวิชาการปัญญา
ภิวัฒน์ระดับชาติ ครั งที่ 9 และนานาชาติ ครั งที่ 2  ณ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 5 ก.ค. 2562, F46-F59. 
 
9. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์
ระดับชาติ ครั งที่ 9 และนานาชาติ ครั งที่ 2  ณ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ วันที่ 5 ก.ค. 2562, F93-F105. 
 
10. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ 
ภาค 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 31 ส.ค. 2562, 71-83. 
 
11. ผลการใช้ค าถามปลายเปิดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มี.ค. 2563, 980-988. 
 
12. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการเรียนการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่ 8 ราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 
มี.ค. 2563, 128-137. 
 
13 . ผลการจัดการเรียน รู้ โด ย ใช้ แบ บจ าลองเป็ น ฐาน ท่ี มี ต่ อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 5. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่ 5 และนานาชาติ ครั งที่ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 13-14 ก.พ. 2563, 242-252. 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลนักศึกษา ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
14. ยุวดี  ไชยไธสง 
 
 
 
 
15. สถาพร  ศักด์ิเหลือง 
 
 
 
 
 
16. อมรรัตน์ เตยหอม 
 
 
 
 
17. สมสมัคร พงษ์ศิริพัฒน์ 
 
 
 
 
 
18. อภิญญา อ่อนโว 
 
 
 
 
 
19. Nguyen Thi Lieu 
 
 
 
 
 
 
20. Thanh Thi Thu 
 
 
 
 
 
 
21. ชัยอานนท์ แก้วเงิน 
 
 
 
 
22. ปิยะนารถ ประดับมุข 
 
 
 
 
 
23. ชัชมนต์ อ้ามฤคโชค 
 
 
 
 
 
 

14. ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพท่ีมีต่อสมรรถนะด้านการ
งานอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง วันที่ 1 มี.ค. 2563, 304-313. 
 
15. การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่ 8 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 
มี.ค. 2563, 251-260. 
 
16. ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อคู่คิด ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 4. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มี.ค. 2563, 148-157. 
 
17. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ 
ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ้าปี 2563 ณ 
สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) วันที่ 7 ก.พ. 
2563, 111-121. 
 
18. การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู้ความส าเร็จของเด็ก
ปฐมวัยท่ีได้ รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่ 5 
ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 1 พ.ค. 2563, 120-131. 
 
19. การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนาม
เบื้องต้น หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม
ทางภาษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์มาตรฐานภาษา
เวียดนามเบื้องต้น. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่ 5 ณ วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ วันที่ 1 พ.ค. 2563, 132-142. 
 
20 . การสอนแบบตอบ สนองด้ วย ท่ าทาง (TPR) เพื่ อพั ฒ น า
ความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั งที่  5 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 1 พ.ค. 2563, 100-
110. 
 
21. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา . การ
ระชุมวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจ้าปี 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 7 ก.พ. 2563, 49-60. 
 
22. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเพื่อพัฒนามโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง ลม ฟ้า อากาศรอบตัว ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านสระเตย. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั งที่ 5 และนานาชาติครั งที่ 2 วันที่ 13-14 ก.พ. 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี, 214-221. 
 
23. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์ศิลปะประดิษฐ์โดยสรุปแผนภูมิเวนน์. การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั งที่ 2 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
วันที่ 20 พ.ค. 2563, 442-453. 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลนักศึกษา ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
24. ปิติพงษ์  เรือนนาค 
 
 
 
 
25. เดชา  พละเลิศ 
 
 
 
 
 
26. ปิยนุช  ชมบุญ 
 
 
 
27. ดาริกา สกุลอินมา 
 
 
 
 
28. ปาลวัฒน์ อิสสลาด 
 
 
 
 
29. เปรมวิชช์ ธาดาไชโย
สิทธิ์ 
 
 
 
30. ศุภณัฐ เวชมณี 
 
 
 
 
31. ดนุภาภร พรหมเจริญ 
 
 
 
 
32. พิมพิลา ประดับเพชร 
 

24. การเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อธ ารงรักษาบุคลากรของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต์ ศูนย์รังสิต. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 26 มิ.ย. 2562, 910-920. 
 
25. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผล
การด า เนิน งานกองทุนรวม ท่ี ทีน โยบายในประเทศและลงทุน
ต่างประเทศ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ้าปี 
พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวันที่ 12-13 ธ.ค. 2562, 
368-374. 
 
26. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั ง
ที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 31 ส.ค. 2562, 63-74. 
 
27. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินของผู้ประกอบการค้าปลีก
และค้าส่งในตลาดไท จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั งที่  12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่  28 มี.ค. 2563, 
1335-1344. 
 
28. การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . การประชุมวิชุมการระดับชาติ ครั งที่  5 
ประจ้าปี 2563 วันที่  1 พ.ค. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 952-963. 
 
29. ประสิทธิภาพการใช้เถ้าลอยเป็นแร่ธาตุเพื่อก๊าซชีวภาพจากการ
หมักร่วมของมูลวัวและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ้าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12-13 ธ.ค. 
2562. 
 
30. การจัดการขยะอินทรีย์โดย “ถังขยะหอม” ของชุมชนเทศบาลเมือง
ล าสามแก้ว ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี .การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั งที่ 14 ประจ้าปี 
2562 เรื่องวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0. 19 ธ.ค. 2562. 
 
31. คุณภาพบริการท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของนักท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา . การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั งที่ 5 วันที่ 1 พ.ค. 2563 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์, 773-784. 
 
32. นวัตกรรมทางด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง
ในจังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่ 5 วันที่ 1 พ.ค. 
2563 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์, 785-797. 

2 

- บ ท ค วาม วิ จั ย ห รื อ
บทความวิชาการฉบับ
ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใน
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ
น า น า ช า ติ  ห รื อ ใ น
วารสารท างวิ ช าการ
ระ ดับ ชา ติที่ ไม่ อยู่ ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก .พ .อ . ห รือ ระ เบี ยบ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุ ด ม ศึ ก ษ า ว่ า ด้ ว ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารท างวิ ช าการ
ส้ าห รั บ ก าร เผ ยแพ ร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

0.40 Tana  Krongthong Modeling and Simulink of Smart Agriculture using IoT 
Framework. 
The 1st International Conference on Cybernetics and 
Intelligent System ICORIS 2019 BALL, 22-23 August 2019. 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลนักศึกษา ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
2 5 5 6  แ ต่ ส ถ า บั น
น้ า เสน อสภาสถาบั น
อนุ มั ติและ จัดท้ าเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็น
การทั่ วไป และแจ้งให้ 
ก .พ .อ ./ก ก อ . ท ร าบ
ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 

3 

- บ ท ค วาม วิ จั ย ห รื อ
บทความวิชาการฉบับ
ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใน
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ที่
ป รากฏในฐาน ข้อมู ล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 1. ศิริวรรณ  พันธุ 
 
 
2. สุภารัตน์  คาบุตร 
 
 
 
3. นิฤมล  ทานาค 
 
 
 
4. กัญจน์วิภา  ใบกุหลาบ 
 
 
 
 
5. วทันยา กฤตติกานนท์ 
 
 
 

1. ปัจจัยที่ผลต่อการตั งใจซื อซ ้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารผ่าน
ออนไลน์. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์. 21(1), ม.ค.-มิ.ย. 2562, 63-71. 
 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเอกซื อคอนโดมีเนียมตามแนวเส้นทาง
ไฟฟ้าสายสีม่วงของผู้บริโภค ในเขตนนทบุรี. วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทัศน์. 21(1), ม.ค.-มิ.ย. 2562, 7-16. 
 
3. ปัจจัยการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารส่งผลต่อการเกิดหนี ที่ ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารแห่งหนึ่ง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง. 
8(3), ก.ย.-ธ.ค. 2562, 179-185. 
 
4. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อวามสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์  เรื่อ ง สมการ ของนัก เรียนชั น
ประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 
7(1), ม.ค.  –มิ.ย. 2562, 96-108. 
 
5. การศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ
เทคนิค STAD 6. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 
7(1), ม.ค.  –มิ.ย. 2562, 140-152. 

4 
จ้านวนผู้ส้าเร็จ
การศึกษา ป.โท ทั งหมด  

30   

วิธีการค านวณ  
1. ค้านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา  

 (0.20*32=6.40)+(0.40*1=0.40)+(0.60*5=3) = 9.80 x 100 = ร้อยละ 32.67 
  30     

2. แปลงค่าร้อยละที่ค้านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 32.67 x 5 = 4.08 คะแนน 
 40     

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.5 
เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 32.67 4.08 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5(1) บทความที่เผยแพร่ 
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รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 
ล าดับที ่ ชื่อ นามสกลุ สาขา 

คณะครุศาสตร์ 
1 นางสาวอัศวรินทร ์ แก่นจันทร์ การบริหารการศึกษา 
2 นางชุติมาพร เชาวน์ไว การบริหารการศึกษา 
3 นางขันทอง ไทยทว ี การบริหารการศึกษา 
4 นางวรรณา โฉมฉิน การบริหารการศึกษา 
5 นางสาวหยาดอมัรินทร ์ ศิริขันธ ์ การบริหารการศึกษา 
6 นายนครินทร ์ จับจิตต ์ การบริหารการศึกษา 
7 นางกษมา แสนอ่อน การบริหารการศึกษา 
8 นางสาวกัญญาวรี ์ มหาสนิท การบริหารการศึกษา 
9 นางสาวพิมพ์ใจ พุฒจัตุรัส การบริหารการศึกษา 
10 นายนที กอบการนา การบริหารการศึกษา 
11 นางสาวชนาพร คงชาติ หลักสตูรและการสอน 

12 ว่าที่ร้อยตรสีถาพร ศักดิ์เหลือง หลักสตูรและการสอน 
13 นางสาวปรีญานันต ์ นวลจันทร ์ หลักสตูรและการสอน 
14 นางสาวอมรรตัน ์ เตยหอม หลักสตูรและการสอน 
15 นางสาวเกษณ ี เตชพาหพงษ์ หลักสตูรและการสอน 
16 นางยุวดี ไชยไธสง หลักสตูรและการสอน 
17 นางสาวกานต์วล ี อ่้าประเวทย ์ หลักสตูรและการสอน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1 นางสาวนิฤมล ทานาค บริหารธรุกิจ 
2 นาวสาวศิริวรรณ  พันธ ุ บริหารธรุกิจ 
3 นางสาวสุภารัตน ์ คามบุตร บริหารธรุกิจ 
4 ว่าท่ีร้อยตรีปติิพงษ์ เรือนนาค รัฐประศาสนศาสตร ์
5 นางสาวปิยนุช ชมบุญ รัฐประศาสนศาสตร ์
6 จ่าสิบโทหญิงภิญญดา ภูวิศกุลธร รัฐประศาสนศาสตร ์
7 จ่าสิบเอกณัฐพงษ์ วรเลิศ รัฐประศาสนศาสตร ์
8 พันตรีภูวดล พลเสน รัฐประศาสนศาสตร ์
9 นางสาวอรรถวรรณ แต้นวกุล รัฐประศาสนศาสตร ์
10 นายสมศักดิ ์ นิ่มพงษ ์ รัฐประศาสนศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 นางสาวมธุรส  รัตนวงศ์สนิท วิทยาศาสตรศึกษา 
2 นางสาวฐิติมา ละอองฐิติรัตน ์ วิทยาศาสตรศึกษา 
3 นางสาววันทนา ติดชัย วิทยาศาสตรศึกษา 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ 1.5 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าที่ก้าหนด 

- ส่งเสริมและเร่งรัดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของนักศึกษาให้ไปตามรอบการประเมิน 
- ส่ งเสริมและสนับสนุน เกี่ ยวกับการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ น 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.5 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ ์
2) น.ส.ธิดา  โยธากุล 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
บัณฑิตวิทยาลยั 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถา้มี) 
-คณะ/วิทยาลัย 

โทรศัพท์ :  02 909 3027 โทรศัพท์ : 02 529 1638 ต่อ 401-403 
E-mail :  personnel@vru.ac.th E-mail : graduate@vru.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2562 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

43 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   : ผลงานของนักศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ ์
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : รอบปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
เกณฑ์การประเมิน : 

การแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานที่ตีพิ มพ์เผยแพร่ต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา  
(นับตามปีการศึกษา) เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ นไป  

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผู้ส้าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก จ านวนทั้งสิ้น 12 คน และมีผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
และผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 28 เรื่อง คิดเป็นผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 13.20 
แบ่งเป็นบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติค่าน ้าหนัก 
0.20 จ้านวน 11 เรื่อง บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติค่าน ้าหนัก 0.40 จ้านวน 1 เรื่อง บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ค่าน ้าหนัก 0.60 จ้านวน 11 เรื่อง และบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ค่าน ้าหนัก 0.80 จ้านวน 5 เร่ือง  

ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย 

ที ่ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ รวม  

ค่าน้ าหนัก 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1    0.40 

2 คณะครุศาสตร์ 9  8 1  7.40 

3 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2  3 4  5.40 

รวมจ านวนเรื่อง 11 1 11 5  13.20 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 

ที ่ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานวิจัย จ านวน  

1 คณะครุศาสตร์ 6 คน 

2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 6 คน 

รวม 12 คน 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่า
น้ าหนัก 

ช่ือ-สกุลนักศึกษา ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบั บสมบู รณ์ ที่ ตี พิ มพ์ ใน รายงาน
สืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ 

0.20 1. เอกสิทธิ์  โพธิ์ไชย 
 
 
 
 
 
2. ชัชวาล สิงหาทอง 
 
 
 
3. ธงธิภา  วันแก้ว 
 
 
 
4. ตรียพล โฉมไสว 
 
 
 
 
5. ปัสรินญา ผ่องแผ้ว 
 
 
 
 
6. ชนากานต์ จันทร์มงคล 
 
 
 
 
7. ชนะ ยาดี 
 
 
 
 
 
8. ศิรินภา คุ้มจ่ัน 
 
 
 
 
 
9. ศัสยมน สังเว 
 
 
 
 
 
10. ยุทธนา นาคหกวิค 
 
 
 
 
11. นภัสพร ทองพราย 
 

1. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย
บูรณาการความรู้ทางกายวิภาคท่ีมีต่อสมรรถนะทางนาฏศิลป์
ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป . การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั งที่  8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มี.ค. 2563, 238-250. 
 
2. รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา . การประชุม
วิชาการระดับชาติ มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ครั ง
ที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 2562, 1011-1022. 
 
3. คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร วิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี ครั งที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 2562, 999-1010. 
 
4. กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา . 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั งที่  11 ณ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 27 มี.ค. 2563, 368-376. 
 
5. ตัวบ่งช้ีการท างานเป็นทีมท่ีมีสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง
เทพ ประจ้าปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันที่  27 
มี.ค. 2563, 223-230. 
 
6. การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน. การประชุมวิชาการระชาติ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี  
ทวารวดี ครั งที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 2562, 1219-1236. 
 
7. การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ข้ันความรู้เบื้อต้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ
เป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั งที่  5 วันที่  1 พ.ค. 2563 ณ วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 70-83.  
 
8. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
เชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่ 5 วันที่ 1 พ.ค. 2563 
ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์, 84-99. 
 
9. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ี
เน้นทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู. การประชุม
วิชาการระดับชาติ  ครั งที่  5 วันที่  1 พ.ค. 2563 ณ วิทยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 111-119. 
 
10. สภาพและปัญหาของการใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสต
ในเขตกิจกรรมพิเศษของอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค า. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่ 5 วันที่  1 พ.ค. 2563 ณ วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 143-159. 
 
11. การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของ
โรงเรียนในพื้นท่ีรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี . การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่  5 วันที่  1 พ.ค. 2563 ณ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
, 178-187. 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ช่ือ-สกุลนักศึกษา ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบั บสมบู รณ์ ที่ ตี พิ มพ์ ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ป ร ะ ก าศ  ก .พ .อ . ห รื อ ร ะ เบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น้าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท้า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 1. Yotin  Kallayalert 1. Comparison of Chemical Composition of Lateritic 
Soil for Dyed Textile from Loei, Buriram, Mukdahan 
and Kaiasin. At the 3rd Roi Et Rajabhat University 
National and International Conference on Education 
and Technology Research 2019. 

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 1. ประวรดา  โภชนจันทร์ 
 
 
 
2. พิษณุ  โชติประไพ 
 
 
 
 
3. พระพิภพ แพงท้าว 
 
 
 
4. เอกสิทธิ์  โพธิ์ไชย 
 
 
 
 
 
5. ศิรินภา คุ้มจ่ัน 
 
 
 
 
 
6. ชัชวาลย์ สิงหาทอง 
 
 
 
 
 
7. ธงธิภา วันแก้ว 
 
 
 
8. ตรียพล โฉมไสว 
 
 
 
9. ปัสรินญา  ผ่องแผ้ว 
 
 
 
 
 

1. รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
ชนิดอ่อนตันในครัวเรือนชุมชนนิ เวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี . 
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น. 41(1), ม.ค.-มิ.ย. 2562, 114-129. 
 
2. สภาพและปัญหาในการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ . วารสาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด . 8(1), 
ม.ค.-มิ.ย. 2562, 274-284. 
 
3. การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา. 
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. 7(5), พ.ค. 2563, 212-223. 
 
4. การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคที่มีต่อ
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป . วารสาร
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์. 7(2), ก.ค. – ธ.ค. 2562, 163-177. 
 
5. การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 7(2), ก.ค. – ธ.ค. 
2562, 127-137. 
 
6. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ
ของ สถานศึกษาด้านวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน. Journal of 
Modern Learning Development. 5(1), ม.ค. - ก.พ. 2563, 
231-245. 
 
7. แนวโน้มผู้น้าในอนาคตของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน . Journal of Modern 
Learning Development. 5(1), ม.ค. - ก.พ. 2563, 246-261. 
 
8. การเสริมสร้างพลังอ้านาจส้าหรับครูในศตวรรษที่ 21. วารสาร
การบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถ่ิน.  6(1), ม.ค. - ก.พ. 
2563, 123 – 136. 
 
9. การพัฒนาตัวบ่งชี การท้างานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนสังกัด เทศบาล . วารสารวไลยอลงกรณ์ ป ริทัศน์ 
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 10(1), ม.ค. – เม.ย. 2563, 
13-26. 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ช่ือ-สกุลนักศึกษา ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

10. ประทีป ทับโทน 
 
 
 
 
11. ชนากานต์ จันทร์มงคล 
 
 
 

10. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์). 10(1), เดือนม.ค. – เม.ย. 2563, 27-40. 
 
11. การพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื น ฐาน . Journal of Modern Learning Development. 
5(2), มี.ค. – เม.ย. 2563, 12-25. 

4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือ ระ เบี ยบ คณ ะกรรมการก าร
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน้าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท้าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก .พ.อ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่ งไม่อยู่ ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 1. สุจรรยา  ขุนทอง 
 
 
 
2. พิษณุ  โชติประไพ 
 
 
 
 
3. กิตตินาท  นุ่นทอง 
 
 
 
4. อาภรณ ์แก้มพรหมมาน 
 
 
 
5. อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว 
 

1. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร
สินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย. วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน์ มจร. 7(5), ก.ย. – ต.ค. 2562, 1340-1351. 
 
2. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน จังหวัด
บุรี รัมย์ . วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 12(2),  พ.ค.-ส.ค. 2562, 525-540. 
 
3. รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์
ในประเทศไทย. วารสาร BU Academic Review. 18(2), ก.ค. – 
ธ.ค. 2562, 26-41 
 
4. แนวทางการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโรงแรมขนาด
เล็กของภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน ประเทศไทย. วารสาร BU 
Academic Review. 18(2), ก.ค. – ธ.ค. 2562, 99-113. 
 
5. การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส้านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน . วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม. 13(2), ก.ค. – ธ.ค. 2562, 551-565. 

11 
จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษา ป.เอก 
ทั งหมด  

12   

วิธีการค านวณ  
1.ค้านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา  
 (0.20*11=2.20)+(0.40*1=0.40)+(0.60*11=6.60)+(0.80*5=4)=13.20 x 100 = ร้อยละ 100 
 12     

2.แปลงค่าร้อยละที่ค้านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 100 x 5 = 5 คะแนน 
  80     

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.6 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6(1) บทความที่เผยแพร่ 
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รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล สาขา 

คณะครุศาสตร์ 
1 นางสาวอัจฉราภรณ ์ ใจก้อนแก้ว การบริหารการศึกษา 

2 นางปัสรินญา ผ่องแผ้ว การบริหารการศึกษา 

3 นายประทีป ทับโทน การบริหารการศึกษา 

4 นางปรีดาภรณ ์ ดวงใจดี หลักสตูรและการสอน 
5 นายภูมภิัทร พันธ์ทองหลาง หลักสตูรและการสอน 
6 นายเอกสิทธิ ์ โพธิ์ไทรย ์ หลักสตูรและการสอน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1 นางสาวอาภรณ ์ แก้วพรหมมาน บริหารธรุกิจ 
2 นางสุจรรยา ขุนทอง บริหารธรุกิจ 
3 นายกิตตินาท นุ่นทอง บริหารธรุกิจ 
4 นายพิษณ ุ โชติประไพ สิ่งแวดล้อมศึกษา 
5 นางสาวประวรดา โภชนจันทร ์ สิ่งแวดล้อมศึกษา 
6 นายกรกต ชาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร ์

 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ 1.6 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- -ส่งเสริมและสนับสนนุเก่ียวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
ระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ น 
และมีการด้าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  -  

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.6 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ ์ 
2) น.ส.ธิดา  โยธากุล 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
บัณฑิตวิทยาลยั 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถา้มี) 
-คณะ/วิทยาลัย 

โทรศัพท์ :  02 909 3027 โทรศัพท์ : 02 529 1638 ต่อ 401-403 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบ : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31พฤษภาคม 2563) 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย  

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งระบบ
สารสนเทศท าหน้าที่รวบรวม จัดเก็บข้อมูล เพื่อควบคุมการท างานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม สารสนเทศ
จะมีกระบวนการท างาน ประกอบด้วย การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประมวลผลและการน าเสนอผลลัพธ์ 
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในงานนั้นๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้แก่        
1.ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา Management Information System 
(MIS) 2.ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 3.ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 4.ฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 5. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ 6.ระบบ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online ระบบดังกล่าว มี
รายละเอียดดังนี้  

1. ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา Management Information System 
( MIS ) ใช้ในงานทุนวิจัยภายใน ส าหรับผู้ประสานงาน นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ มีกระบวนการท างาน คือ 
1. การยื่นข้อเสนอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน 2. แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 3. รายงาน
ความก้าวหน้า 4. ส่งประเมินความก้าวหน้า 3 บท ให้กับผู้ประเมิน 5. ส่งผลการประเมินให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงการ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 6. ส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อปิดโครงการ เอกสาร
หลั กฐาน  ระบบจัดการข้อมู ลสารสน เทศภายในสถาบั น วิจั ยและพัฒ นา(http://rd.vru.ac.th/ 
mis/login.php) 
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2. ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เป็นระบบรายงานและติดตาม
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วย  

 2.1 ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 2.2 ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย โดยใช้แบบฟอร์มกลาง นักวิจัยสามารถเสนอรับทุนจาก

แหล่งต่างๆ ได้ 
 2.3 ติดตามประเมินผลงานวิจัยและฐานข้อมูลของนักวิจัยที่รับทุน โดยจ าแนกสาขาวิจัยใน

ประเทศ 
 2.4 ติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ การเบิกจ่าย  
 2.5 การประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 
 2.6 รายงานโครงการวิจัย เพื่อปิดโครงการ 
เอกสารหลักฐาน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)   
https://www.nrms.go.th/release/Default.aspx 
 

 
 
3. ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะมีการ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้ทุนการวิจัยและฐานข้อมูลงานวิจัย และด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อทราบ
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ร่วมถึงประกาศ เอกสารการเบิกจ่ายหรือแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารหลักฐาน : ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัย (http://rd.vru.ac.th/?page_id=1164) 
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เอกสารหลักฐาน : ฐานข้อมูลดา้นทรัพยส์ินทางปัญญา
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_6B0Ee_RljT4QcWvj1nMnZ_-4yE-
SzTlOoN1gf_RW7g/edit#gid=0 
 

 
 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดย

เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา จะประกอบด้วยประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทุนวิจัย การ
ยื่นข้อเสนอและการเบิกจ่าย รวมถึงการเผยแพร่บทความและการขอเบิกทุนสนับสนุนการน าเสนอและการ
เผยแพร่บทความงานวิจัยและที่เก่ียวกับการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 

เอกสารหลักฐาน : เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th) 
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5. ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online เพื่อ
เผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ซึ่ง
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนามีวารสารที่อยู่ในระบบ 1 วารสาร คือ วารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เอกสารหลักฐาน : การเผยแพร่บทความวิจัย ผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของ
ประเทศไทย Thai Journals Online (https://tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index) 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 1 : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1.1(1) ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
http://rd.vru.ac.th/mis/login.php 

2.1.1(2) ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)  
https://www.nriis.in.th/release/Default.aspx 

2.1.1(3) ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบนัวจิัย (http://rd.vru.ac.th/?page_id=1164) และ 
ฐานข้อมูลด้านทรัพยส์ินทางปัญญา 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_6B0Ee_RljT4QcWvj1nMnZ_-
4yE-SzTlOoN1gf_RW7g/edit#gid=0 

2.1.1(4) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rd.vru.ac.th 
2.1.1(5) การเผยแพร่บทความวิจัย ผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของ

ประเทศไทย Thai Journals Online (https://tci-
thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index) 

 
 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงการคลินิกวิจัย ทุกวันพุธ เพื่อให้อาจารย์ที่มีข้อสงสัยหรือต้องการ

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท าวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยและน าเสนอ
เผยแพร่ในเวทีระดับชาติและนานชาติ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เปิดพื้นที่ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
ให้อาจารย์และนักวิจัยเข้ามาขอรับค าปรึกษาเก่ียวกับข้อมูลด้านงานวิจัย ทุกวันพุธ ในเวลา 11.00-13.00 น. 
ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว พบว่า มีอาจารย์และนักวิจัยเข้ามาขอรับค าปรึกษาในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบของแหล่งทุนต่างๆ เช่น ระบบ MIS ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ระบบ Nriis ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย เป็นต้น 
นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังมีการจัดประชุมอาจารย์และนักวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่มีอาจารย์และ
นักวิจัยให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก เพื่อชี้แจงให้อาจารย์และนักวิจัยได้เข้าใจร่วมกัน เช่น การประชุมชี้แจง
การเบิกจ่ายทุน อุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนงานปกติ  (Non - Flagship Program) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 การยื่นจดสิทธิบัตร การเขียนโคร่งการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI ท าหน้าที่สนับสนุนและให้ค าปรึกษากับผู้ประกอบการและนักวิจัย ที่
ด าเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP และบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ Start up เป็น
การสร้างมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและสามารถไปแข่งขันกับตลาด และสามารถเพิ่มรายได้ คุณภาพสินค้าให้กับ
ชุมชนได้ ซึ่งปี 2563 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นจังหวัดปทุมธานี        
5 ผลิตภัณฑ์ และ จังหวัดสระแก้ว 5 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้  
  จังหวัดปทุมธานี 
  1. ผลิตภัณฑ์ น้ าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี  
  2. ผลิตภัณฑ์ วาฟเฟิลเห็ดกรอบ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน) 
  3. ผลิตภัณฑ์หมูหยอง ตราเจ๊ไน้ 
  4. ผลิตภัณฑ์หมูกรอบสยาม 
  5. ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเบญจรงค์ 
   

http://rd.vru.ac.th/?page_id=1164
http://rd.vru.ac.th/
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  จังหวัดสระแก้ว 
  1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร (กล้วยตาก) 
  2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 
  3. ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์ ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ กระเป๋า เสื้อ หมอนบ้านพรสวรรค์ 
  4. ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอมือบ้านวังยาว 
  5. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดาวอินคา 
 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ

สนับสนุนวิจัยภายในและภายนอก เช่น ทุนวิจัยภายใน วจ.และทุนวิจัยงบแผ่นดิน วช. สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rd.vru.ac.th/ 

 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
ห้องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 407 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี  ซึ่งมีระบบความ

ปลอดภัย กล่าวคือ มีเครื่องแสกนนิ้วติดตั้งบริเวณหน้าประตูห้อง  (อยู่ในระหว่างด าเนินการ) เพื่อเป็นการ
รักษาความลับ และอนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าไปภายในห้องส านักงานจริยธรรมฯ ได้ ร่วมถึงมี
ระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยที่เป็นความลับไว้ในตู้ซึ่งมีการล็อคกุญแจทุกคร้ัง และ
ห้ามน าเอกสารงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความลับออกนอกส านักงานจริยธรรมฯ ,มีการจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ใน CD และแฟลชไดรฟ์เพื่อส ารองข้อมูลไว้ และป้องกันข้อมูลสูญหาย รวมทั้งเก็บข้อมูลไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้เฉพาะ ซึ่งอยู่ในส านักงานจริยธรรมฯ เท่านั้น พร้อมทั้งมีการตั้งรหัสล็อคคอมพิวเตอร์ไว้ 
และเปลี่ยนรหัสทุกๆเดือนและเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล ได้มีข้อก าหนดให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะต้อง
เข้ามาอ่านงานโครงการวิจัยภายในห้องจริยธรรมฯ เท่านั้น จะไม่มีการส่งข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกทุก
ชนิด เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเข้าข้อมูลจริยธรรมฯ อีกทั้ง มีการจัดท าหนังสือตกลงรักษาความลับ
ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่านรับทราบตามเงื่อนไขและลงนามในหนังสือรักษาความลับด้วย 
 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการด าเนินการกับเครือข่ายด้านการวิจัย โดยบรรจุเป็นโครงการสร้าง
เครือข่ายความรว่มมือด้านการท าวิจัยและการผลิตงานสร้างสรรค์ และมีการด าเนินการ ดังนี้ 

วันที่ กิจกรรม สถานที่ 
4-5 ก.ค. 2562 การประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรี

อยุธยา ครั้งที่ 10 (NCSAG2019) “วิจัย นวัตกรรม น า
การพัฒนาท้องถิ่น”  (เอกสารหมายเลข 2.1.2(1))   

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3-5 ก.ค. 
2562 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ The 6th Engagement 
Thailand Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์
ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพฒันาชุมชน
ท้องอย่างยั่งยนื” เวทีน าเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ความคิด และมุมมองดา้นการพฒันาที่ยั่งยนื ระหว่างวนัที่ 
3-5 ก.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ (เอกสารหมายเลข 2.1.2(2)) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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วันที่ กิจกรรม สถานที่ 
3-5 ก.ย.2562 งานมหกรรมสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถี

พ อ เพี ย ง  (Sa Kaeo Happiness Model) “สื บ ส า น      
พระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมปางสีดา 
และศูนย์การเรียนรู้สระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง ศูนย์ราชการ
จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว (เอกสารหมายเลข 2.1.2(3)) 

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 

 12 ธ.ค. 2562 งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและ
นวั ตก รรม ”  ณ  หอป ระชุ มมห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เอกสาร
หมายเลข 2.1.2(4)) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 2 : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1.2(1) ภาพถ่ายการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 

10 (NCSAG2019) “วิจัย นวัตกรรม น าการพัฒนาท้องถิ่น” 
2.1.2(2) ภาพถ่ ายการประชุมวิชาการระดับชาติ  The 6th Engagement Thailand 

Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้าง
คุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องอย่างยั่งยืน” เวทีน าเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ความคิด และมุมมองด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน  

2.1.2(3) ภาพถ่ายงานมหกรรมสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo 
Happiness Model) “สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมปางสีดา และศูนย์การ
เรียนรู้สระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

2.1.2(4) งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”ประจ าปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ 
“ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลยัในปงีบประมาณ พ.ศ.2563 มีการจัดสรรและจัดหาทุนสนับสนนุการวิจัยจาก

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมเป็นงบประมาณจ านวน 9,834,500 บาท (ข้อมูล ณ วนัที่ 30 
มิถุนายน 2563) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ที่ คณะ/หน่วยงาน งบฯ ภายนอก งบฯ ภายใน งบฯ รวม 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 248,000.00 248,000.00 
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - - 
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร - - - 
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,160,000.00 914,000.00 2,074,000.00 
5 คณะครุศาสตร ์ 485,000.00 - 485,000.00 
6 คณะวิทยาการจัดการ - 2,835,200.00  2,835,200.00 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ - 4,192,300.00 4,192,300.00 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ - - - 
9 ส านักวชิาศึกษาทั่วไป - - - 
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา - - - 

รวม 1,645,000.00 8,189,500.00 9,834,500.00 
**** หมายเหตุ****  
1. งบภายใน หมายถึง งบประมาณกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ และงบประมาณแผ่นดิน  
2. งบภายนอก หมายถึง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รวมงบประมาณ 4,192,300 บาท 

ชื่อโครงการวิจัย จ านวนเงิน ชื่อผู้รับทุน 
1. การศึกษาต ารบัยาสมุนไพรของ
หมอพื้นบ้านในต าบลบ่อเงิน 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี งบประมาณจากกองทุน
วิจัย 

45,400 บาท อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม 

2.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิ
สุขภาพเพื่อเสริมสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการ
เพิ่มการบริการมูลค่าสูงของ
จังหวัดสระแก้ว 

914,880 บาท 
งบประมาณจากแผนงานปกติ 
Non Flagship Program 
 

อาจารย์ ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล 

3. แนวทางการพฒันาการ
ท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ตาม
ศาสตร์พระราชาของจังหวัด
สระแก้ว 

700,425 บาท 
งบประมาณจากแผนงานปกติ 
Non Flagship Program  

อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์  
จันทรฆาฏ 

4. การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว  

689,425 บาท  
งบประมาณจากแผนงานปกติ 
Non Flagship Program 

อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์ 
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ชื่อโครงการวิจัย จ านวนเงิน ชื่อผู้รับทุน 
5. การพัฒนากลยทุธ์การตลาด
ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สระแก้ว  

700,425 บาท 
งบประมาณจากแผนงานปกติ 
Non Flagship Program 

อาจารย์ภัทรพล ชุ่มมี 

6. การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อ
การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนเมืองย่อยที่ 12 
บ้านคลองจาน จังหวัดสระแก้ว  

476,520 บาท 
งบประมาณจากแผนงานปกติ 
Non Flagship Program 

อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา 

7. การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อความ
ยั่งยืนของชุมชนจังหวัดสระแก้ว  

665,225 บาท 
งบประมาณจากแผนงานปกติ 
Non Flagship Program 

อาจารย์ ดร.นภาพร สิงห์นวล 

 
คณะวิทยาการจัดการ รวมงบประมาณ 2,835,200 บาท 

ชื่อโครงการวิจัย จ านวนเงิน ชื่อผู้รับทุน 
1. การพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  

975,000 บาท 
งบประมาณจากแผนงานปกต ิ
Non Flagship Program 

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 

2. การจัดการความรู้ของชุมชน
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

875,000 บาท 
งบประมาณจากแผนงานปกต ิ
Non Flagship Program  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละ
วาทิน 

3. นวัตกรรมเพื่อการจัดการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนแบบมสี่วน
ร่วม Program  

193,000 บาท 
งบประมาณจากแผนงานปกต ิ
Non Flagship 

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 

4. การพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบ
เกษตรอินทรีย์  

692,800 บาท 
งบประมาณจากแผนงานปกต ิ
Non Flagship Program 

ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด 

5. รูปแบบความสัมพันธ์เชงิสาเหตุ
ของการร่วมสร้างคุณค่า 
ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจที่ส่งผล
ต่อความภักดีของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏ  

99,400 บาท 
งบประมาณจากกองทุนวิจัย  
 

รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมงบประมาณ 248,000 บาท 

ชื่อโครงการวิจัย จ านวนเงิน ชื่อผู้รับทุน 
1. คุณลักษณะของสารหอม
ระเหยจากเปลือกและน้ าส้มซ่า
อินทรีย์  

248,000 บาท 
งบประมาณจากแผนงานปกต ิ
Non Flagship Program 

ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมงบประมาณ 2,074,000 บาท 
ชื่อโครงการวิจัย จ านวนเงิน ชื่อผู้รับทุน 

1. ศึกษาชีวิตและอัตลักษณช์ุมชน  322,000 บาทงบประมาณจาก
แผนงานปกต ิNon Flagship 
Program 

อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 

2. การอบการติดตาม หนุนเสรมิ
การด าเนินงาน สังเคราะห์และ
ถอดบทเรียนการแนะแนวและ
ประชาสัมพนัธ์ทุนการศึกษา 
วิธีการค้นหา คัดกรองความ
ยากจนและคัดเลือกนักเรียนทุน 
ส าหรับสถานศึกษาสายอาชีพทนุ
นวัตกรรมสายอาชีพชัน้สูง ปี 
2563  

1,500,000 บาท 
งบประมาณกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  

อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์  ค ามิ่ง 
(สัดส่วนร้อยละ 50 = 750,000 
บาท) 

3. ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการด าเนนิงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ปี 2563  

410,000 บาท 
งบประมาณกองทุนเงนิให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

4. รูปแบบความสัมพันธ์เชงิสาเหตุ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
กลางต่อการเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx)  

300,000 บาท 
งบประมาณจากกองทุนวิจัย  

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร 

5. การพัฒนารูปแบบการ
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

292,000 บาท  
งบประมาณจากกองทุนวิจัย 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 

 
คณะครศุาสตร์ รวมงบประมาณ 485,000 บาท 

ชื่อโครงการวิจัย จ านวนเงิน ชื่อผู้รับทุน 
1. รูปแบบการจัดการ
กระบวนการคุณภาพในการ
พัฒนารายวชิาออนไลน์แบบเปดิ
เพื่อมวลชนในระดบัเครือข่าย
อุดมศึกษาไทย  

485,000 บาท ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ ์
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 3: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1.3(1) แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 
2.1.3(2) หนังสือประชาสัมพนัธ์การเปิดรบัข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดนิ ปี 2563 
2.1.3(3) คู่มือขั้นตอนการลงข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย 
2.1.3(4) ประกาศทุนอุดหนนุการวิจัยจากเงินงบประมาณแผน่ดิน ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1 

(Non-flagship Program) 
2.1.3(5) มีการประชาสัมพนัธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ ปี 2563 

ผ่านระบบ Management Information System (MIS) 
2.1.3(6) ประกาศทุนอุดหนนุการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ ครั้งที่1 ประจ าปี 2563 
2.1.3(7) คู่มือการใช้งานระบบ Management Information System ส าหรับผูป้ระสานงาน 

นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒ ิ
2.1.3(8) ประชาสัมพนัธ์โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1.3(9) ใบเสนอราคาเพื่อด าเนนิการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1.3(10) แบบตอบรับการจ้างมหาวทิยาลยัเป็นผู้ด าเนินการส ารวจและประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 ข้อ 4. ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 1. การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
  มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการ “ลิขสิทธิ์” 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านลิขสิทธิ์ระหว่างหน่วยงาน TLO แต่ละแห่ง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ให้แก่อาจารย์และนักวิจัย 
  2) บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ (MBA, 
DBA) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
  3) บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเขียนบทความวิจัย ในวันที่ 26 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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  4) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2563 
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความ
วิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 
  มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ ให้แก่ อาจารย์ และนักวิจัย รวมงบประมาณ 2,106,138 บาท ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุน ดังนี้ 
   2.1.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เบิกได้ ในกรณีเป็นการน าเสนอประชุมวิชาการระดับชาติไม่เกิน 5 ,000 
บาท ต่อคนต่อปีงบประมาณ และในกรณีเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งที่จัดในประเทศ และ
ต่างประเทศ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนต่อปีงบประมาณ 
   2.1.2 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการการพิจารณา
สนับสนุนโดยค านึงถึงระดับของวารสาร และชนิดของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ โดยเป็นบทความวิจัยแบบเต็ม 
(full paper) เท่านั้น บทความที่มีการตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    1) บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ประกาศใช้ปัจจุบัน บทความละ 30,000 บาท 
    2) บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 บทความละ 20,000 บาท 
    3) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 บทความละ 18,000 บาท 
    4) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 บทความละ 7,000 บาท 
  2.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ ให้แก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รวมงบประมาณ 24,000 บาท ตามประกาศ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ การพิจารณาให้การ
สนับสนุน โดยค านึงถึงระดับของวารสารและชนิดของบทความที่ตีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจัยแบบเต็ม full 
paper เท่านั้น ดังนี้ 
   2.2.1 บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่ าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ประกาศใช้ปัจจุบัน 8,000 บาท 
   2.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 บทความละ 3,000 บาท 
   2.2.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 บทความละ 2,500 บาท 
  2.3 กองทุนพัฒนานักศึกษาการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ ให้แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี รวมงบประมาณ 263,500 บาท ตาม
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินกองทุนพัฒนา
นักศึกษา พ.ศ.2562 โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุน ดังนี้ 
   2.3.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่อยู่ในในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 
1 บทความละ 10,000 บาท กลุ่ม 2 บทความละ 5,000 บาท 
   2.3.2 กรณีน าเสนอด้วยปากเปล่า (Oral Presentation0) ต้องมีบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติทุนละ 
4,000 บาทระดับนานาชาติภายในประเทศทุนละ 6,000 บาท และระดับนานาชาติต่างประเทศทุนละ 
15,000 บาท 
   2.3.3 กรณีน าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องมีบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติทุนละ 2,000 
บาท ระดับนานาชาติภายในประเทศทุนละ 3,000 บาท และระดับนานาชาติต่างประเทศทุนละ 7,500 บาท 
   2.3.4 กรณีค่าลงทะเบียนในการน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือค่าตีพิมพ์บทความวิจัย
บทความวิชาการ เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 4: 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1.4(1) แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2.1.4(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1532/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 10 
มิถุนายน 2562 

2.1.4(3) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1.4(4) เอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/

นานาชาติ 
2.1.4(5) เอกสารขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย และ ขอเบิกเงินการเผยแพร่

บทความวิจัย 
2.1.4(6) ขั้นตอนการส่งบทความวิจัย วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.1.4(7) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การจ่ายเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2562 
2.1.4(8) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
2.1.4(9) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์

บทความวิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562 
 
 ข้อ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ในแต่
ละปี และมอบรางวัล/ประกาศ/โล่เกียรติคุณทุกปี ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาในประกาศของมหาวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยเครือข่าย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยมีการจัดโครงการคลินิก
วิจัย และมีการสร้างขวัญและก าลังใจโดยมีการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยแก่อาจารย์และ
นักวิจัยรวมทั้งการสนับสนุนมีการสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 
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ผลการด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย และมีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น  ด้วยการสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิชาการและการเผยแพร่บทความวิชาการ  ดังนี้ 
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ (MBA,DBA)  23 กุมภาพันธ์ 
2563  
 2. โครงการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การเกษตร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  - วันที่ 1 มีนาคม 2563 และวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563   
 3. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ ลิขสิทธิ์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
 4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้งานระบบอ้างอิงอัตโนมัติ Mendelay และEndnote 
เพื่อเขียนรายงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 ก.พ.63 ณ ห้องประชุม Lecture 1  
 5. โครงการ “จัดท าแผนการวิจัยและพัฒนานวตักรรมของสาขาวิชาและชุดข้อเสนอโครงการวิจัย
ของกลุ่มสาขาและกิจกรรมจัดท าแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์สาขา ของกลุ่ม
คณะ/กลุ่มสาขา” ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 6. การประชุมเชิงปฏิบัติการท าแผนวิจัยเชิงบูรณาการ ณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ห้อง 
SCC2 (504) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 9 กันยายน 2562 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยทุกคณะมีการเสนอรายชื่อนักวิจัยดีเด่น มายังสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพื่อน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คือ ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล คณะวิทยาการจัดการ    

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 5: 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1.5(1) 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา การจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ.2562 

2.1.5(2) การประชุมเชิงปฏิบัติการท าแผนวิจัยเชิงบูรณาการ วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ 
อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ห้อง SCC2 (504) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2.1.5(3) 
 

เวทีน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal) วิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ 
โดยวิทยากรและคณะ วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
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 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีระบบและ
กลไกเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย/งานสร้างสรรค์ น าผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  ไปใช้จด
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน ดังนี้ 
 1. มีการลงนามด้านความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 2. ส่งเสริมความเข้าใจ จัดอบรม และบริการให้ค าปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท 
 3. ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์/นักวิจัย โดยด าเนินการร่วมกับคณะ 
คณะกรรมการกองทุนวิจัย และหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อด าเนินการยื่นจด
ทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท 
 4. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงาน
สร้างสรรค์หรือ สิ่งประดิษฐ์จากงบประมาณกองทุนวิจัย และประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญา  
 1 . อ าจารย์ /นั ก วิ จั ย สื บ ค้ น ข้ อมู ล  โด ยส าม ารถ เข้ า ไป สื บ ค้ น ข้ อมู ล ได้ ที่ เว็ บ ไซต์
https://www.ipthailand.go.th กดเลือกบริการออนไลน์ เลือก ระบบสืบค้นสอบถามข้อมูลการจดแจ้ง
ลิขสิทธิ์/ระบบสืบค้น สิทธิบัตรทั่วโลก/เพื่อค้นหาทุกแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร กรอกข้อความหรือประโยคหรือค าที่ต้องการสืบค้น และเลือกการแสดงผลว่าต้องการทราบ 
อะไรบ้าง โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการให้แสดงผล  
 2. นักวิจัยแจ้งความจ านงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาผ่าน
คณะ โดยแนบเอกสาร  แบบฟอร์มแจ้งความจ านงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 1 ชุด 
พร้อมการโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (กรณีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) และ หลักฐานประกอบ
แต่ละการยื่นจดทะเบียน ดูได้ที่ https://www.ipthailand.go.th  
 3. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมเอกสารในการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนวิจัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ   
 4. อธิการบดี ลงนาม มอบหมายผู้แทนจากสถาบันวิจัยในการด าเนินการ  
 5. สถาบันวิจัยและพฒันายื่นแจง้จดทะเบียนทรัพย์สนิทางปญัญา  
 6. สถาบันวิจัยและพฒันาแจ้งผลให้อาจารย์/นักวิจัย และคณะ 
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ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 5 ผลงาน ดังนี้ 
1. ขอจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง ข้าวเกรียบเกล็ดปลาตะเพียนพร้อมบริโภค เจ้าของผลงาน อาจารย์

เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา  
2. ขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เร่ือง เครื่องแทงหนังหมูแบบกึ่งอัตโนมัติ เจ้าของผลงาน 

ผศ.ดร.กฤษฏางค์ ศุกระมูล 
3. ขอจดเครื่องหมายการค้า/บริการ สวนสองแสน ข้าวไร่เบอรี่ เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง 
4. ขอจดเคร่ืองหมายการค้า/บริการ ไร่ครูชื่น สบู่ เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง 
5. ขอจดเครื่องหมายการค้า/บริการ ลาบูน บานาน่า  เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 6: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1.6(1) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มี
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

2.1.6(2) โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ “ลิขสิทธิ์” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
ด้านลิขสิทธิ์ระหว่างหน่วยงาน TLO แต่ละแห่ง  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ณ ห้อง
อุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2.1.6(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์  "การเขียนค าขอจดสิทธิบัตร และ             
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 อนุสิทธิบัตร ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) 

2.1.6(4) 
 

เอกสารการขอยื่นจดทะเบียน อนุสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.1 
เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.1 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
- รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทกัษ์ 2) ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง   
3) อ.กุลชาติ พันธุวรกุล 4) นางวารุณี  จันทพึง่ 
5) น.ส.กัญชญาวีร์  กุลพพิัฒน์เตชนาถ  
6) นายชูศักดิ์  ขันธชาติ   7) น.ส.ปรียา  ยอดจันทร์   
8) น.ส.ชนาพร  วัยทรง  9) น.ส.ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน   
10) นายนพสิทธิ์  เหมือนสังข์  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
- สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถา้มี) 
-  

โทรศัพท์ : 0-2909-3036 โทรศัพท์ : 0-2909-3036 
E-mail : research@vru.ac.th E-mail : research@vru.ac.th 

 



         รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2562 
                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

67 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า  
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ ์
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : รอบปีปฏิทนิ (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 
เกณฑ์การประเมิน : 

 คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าของทุกคณะและหน่วยงานที่มีอาจารย์ประจ าสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัย 
 
ผลการด าเนินงาน   
 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการของอาจารย์ จ านวนทั้งหมด 597 เรื่อง โดยจ าแนกเป็นผลงานค่าถ่วง
น  าหนัก ผลงานวิชา ค่าน  าหนัก 0.20 จ านวน 387 เร่ือง ค่าน  าหนัก 0.40 จ านวน 26 เรื่อง ค่าน  าหนัก 0.60 
จ านวน 72 เรื่อง ค่าน  าหนัก 0.80 จ านวน 58 เรื่อง และ ค่าน  าหนัก 1.00 จ านวน 35 เรื่อง และค่าถ่วง
น  าหนักผลงานสร้างสรรค์ ค่าน  าหนัก 0.20 จ านวน 1 เร่ือง ค่าน  าหนัก 0.40 จ านวน 1 เร่ือง ค่าน  าหนัก 0.60 
จ านวน 6 เรื่อง ค่าน  าหนัก 0.80 จ านวน 1 เรื่อง และ ค่าน  าหนัก 1.00 จ านวน 10 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วง
น  าหนักของผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ เท่ากับ 227.40 
 

ที ่ คณะ/วิทยาลัย ตัวต้ัง 
ตัวหาร 

(นับปฏิบัติงานจริง 
ไม่รวมผูล้าศึกษาต่อ) 

ผลลัพธ ์
(ร้อยละ) 

คะแนน 

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26.80 88 30.45 5 
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18.20 40 45.50 5 
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11.20 20 56.00 5 
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62.00 76 81.57 5 
5 คณะครุศาสตร์ 22.60 62 36.45 5 
6 คณะวิทยาการจัดการ 30.20 49 61.63 5 
7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 21.20 25 84.80 5 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21.80 31 70.32 5 
9 งานศึกษาท่ัวไป 11.00 15 73.33 5 
10 งานศูนย์ภาษา 2.40 10 24.00 5 

ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 50 
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 5 

ที่มา : ข้อมูลจากรายงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2562 
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ผลการด าเนินงานงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน 

ที ่ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค ์ รวม  

ค่า
น้ าหนัก 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61 6 9 6 2 - - - - - 26.80 

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 6 5 3 5 - - - - - 18.20 

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11 5 2 3 3 - 1 - - - 11.20 

4 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

128 1 6 1 17 1 - 6 1 10 62.00 

5 คณะครุศาสตร์ 15 3 12 14 - - - - - - 22.60 

6 คณะวิทยาการจัดการ 83 3 10 8 - - - - - - 30.20 

7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 28 - 12 8 2 - - - - - 21.20 

8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 24 1 10 7 5 - - - - - 21.80 

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- - - - - - - - - - - 

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ - - - - - - - - - - - 

9 งานศึกษาท่ัวไป 10 1 5 7 - - - - - - 11.00 

10 งานศูนย์ภาษา - - 1 1 1 - - - - - 2.40 

รวมจ านวนเรื่อง 387 26 72 58 35 1 1 6 1 10 227.40 
ที่มา : ข้อมูลจากรายงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกคณะและหน่วยงานที่มี
อาจารย์ประจ าสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัย 

สูตรการค านวณ  

 
50 

=   5.00 คะแนน 
10 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.2 
เป้าหมายปี 2562  ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 5.00 ค่าเฉลี่ย 5.00 5.00 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

2-2(1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2-2(2) ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2-2(3) ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2-2(4) ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2-2(5) ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะครศุาสตร ์
2-2(6) ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิทยาการจัดการ 
2-2(7) ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะสาธารณสุขศาสตร ์
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
2-2(8) ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 
2-2(9) ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับงานศึกษาทั่วไป 
2-2(10) ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับงานศูนย์ภาษา 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีวารสารส าหรับเผยแพร่งานวิจยั ที่อยู่ในฐาน 

TCI กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 พร้อมทั งมีทุน
สนับสนนุการน าเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัย 

สนับสนนุและส่งเสริมให้คณาจารย์หน้าใหม่มีงาน
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ น 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.การท าบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2.การท าต าราหรือหนังสือเพื่อรับการประเมิน
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจ า 

3.การผลิตงานสร้างสรรค์และน าไปเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยนอกจากท าวิจัยแล้วต้อง
น างานวิจัยนั นไปน าเสนอผลงานทางวิชาการอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยควรท าบทความวิจัยและบทความ
วิชาการเพื่อไปตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ รวมถึงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 หรือตีพิมพ์ใน
ฐาน Scopus มากยิ่งขึ น 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
มีฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ที่เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.2 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
- รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทกัษ์ 2) ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
3) นางวารุณี  จันทพึ่ง  4) น.ส.กัญชญาวีร์  กุลพิพฒัน์เตชนาถ   

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
- สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถา้มี) 
- คณะ/วิทยาลัย 

โทรศัพท์ : 0-2909-3036 โทรศัพท์ :  
E-mail : research@vru.ac.th E-mail :  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   : ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดบัประเทศ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ ์
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
เกณฑ์การประเมิน : ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 91   

1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยและ
นับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

2. ผลงานให้นับตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับ
นักศึกษาท าร่วมกัน 

ผลการด าเนินงาน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ ทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน โดยมีผลงาน ผลลัพธ์ และคะแนน รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ คณะ/วิทยาลัย 
ตัวต้ัง 

(ผลงาน) 

ตัวหาร 
(นับปฏิบัติงานจริงไม ่
รวมผูล้าศึกษาต่อ) 

ผลลัพธ ์
(ร้อยละ) 

คะแนน 

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 38 88 43.18 5.00 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8 20 40.00 5.00 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 40 15.00 3.75 
4 คณะครุศาสตร ์ 28 62 45.16 5.00 
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 30 76 39.47 5.00 
6 คณะวิทยาการจัดการ 16 49 32.65 5.00 
7 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 9 25 36.00 5.00 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 7 31 22.58 5.00 
9 งานศกึษาทั่วไป 6 15 40 5.00 
10 งานศูนย์ภาษา 0 10 0 0.00 

ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 43.75 
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 4.38 

สูตรการค านวณ  

 
43.75 

= 4.38  
10 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.3 
เป้าหมายปี 2562  ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.38 4.38 คะแนน ไม่บรรล ุ
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

2-3(1) ผลการการประเมินตนเองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2-3(2) ผลการการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2-3(3) ผลการการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2-3(4) ผลการการประเมินตนเองคณะครุศาสตร์ 
2-3(5) ผลการการประเมินตนเองคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
2-3(6) ผลการการประเมินตนเองคณะวิทยาการจัดการ 
2-3(7) ผลการการประเมินตนเองคณะสาธารณสุขศาสตร ์
2-3(8) ผลการการประเมินตนเองวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
2-3(9) ผลการการประเมินตนเองงานศกึษาทั่วไป 
2-3(10) ผลการการประเมินตนเองส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานศูนย์ภาษา) 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.3 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
-รศ.ดร.นฤมล  ธนานนัต ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
1) ผศ.ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทกัษ์    2) ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง  
3) นางวารุณี  จันทพึ่ง 4) น.ส.กัญชญาวีร์ กุลพิพฒัน์เตชนาถ  
5) น.ส.ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  
- คณะ/วิทยาลัย  

โทรศัพท์ : 0-2909-3036 โทรศัพท์ :  
E-mail : research@vru.ac.th E-mail :  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   : จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย  
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลผลิต 
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
เกณฑ์การประเมิน : 

จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นใน
ปีงบประมาณที่รับการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน   
 มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย จ านวน 40 เรื่อง   

ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ วันที่/สถานที ่ เครือข่าย 
1. ช่ือแผนงานวจิัย – การ
ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
พื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยและ
ภาค ี
 
ชื่อโครงการ - การพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงประวัติศาสตรบ์นพ้ืนฐาน
ทรัพยากรชุมชนของเครือข่าย
ศรีอยุธยา  

1. ผศ.ดร.พิทยา ใจค า 
(หัวหน้าโครงการ) 
2. อ.ดร.เมษารัตน์ จันตะนี 
(ผู้ร่วมงานวิจัย) 
3. ผศ.สัญญาลักษณ์  
ศุภนาม (ผูร้่วมงานวิจัย) 
4. รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล 
(ผู้ร่วมงานวิจัย) 
5. ผศ.กานต์มณี ไวยครุฑ 
(ผู้ร่วมงานวิจัย) 
6. อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ
(ผู้ร่วมงานวิจัย) 
7. อ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล 
(ผู้ร่วมงานวิจัย) 
8. อ.กรรณิการ์ มาระโภชน์
(ผู้ร่วมงานวิจัย) 
9. อ.ดร.ฬิฎา สมบูรณ์ 
(ผู้ร่วมงานวิจัย) 

1.ต.บางกระบือ 
2.ต.บ้านง้ิว 
3.ต.เชียงรากใหญ ่
4.ต.บางเตย  
อ. สามโคก  
จ.ปทุมธานี 
ระยะเวลา พ.ย. 2562-
เดือนตุลาคม 2563 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เทพสตร ี
3. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร ์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ร าไพพรรณ ี

2.โครงการวิจัยเรื่อง ความพึง
พอใจของผู้รับบริการจาก
ให้บริการของ เทศบาลต.หนอง
เสือ ต.บึงบา อ.หนองเสือ  
จ.ปทุมธาน ี

น.ส.ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน เดือนกรกฎาคม เทศบาลต.หนองเสือ 
 ต.บึงบา อ.หนองเสือ  
จ.ปทุมธานี  
 

4.ผลิตภัณฑ์ วาฟเฟิลเห็ดกรอบ 
(กลุ่มวิสาหกจิชุมชนฟาร์มเหด็
กลางบ้าน) ต.บ้านกลาง  อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP 

อ.ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ ์ (กลุ่มวิสาหกจิชุมชน
ฟาร์มเหด็กลางบ้าน)  
ต.บ้านกลาง   อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี 

(กลุ่มวิสาหกจิชุมชนฟาร์ม
เห็ดกลางบ้าน)  
ต.บ้านกลาง   อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี 
 

5.ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ
เกษตร (กล้วยตาก)  
ต.ทัพราช อ.ตาพระยา 
 จ.สระแก้ว โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP 

ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองค า หมู่11  ต.ทัพราช    
อ.ตาพระยา  
จ.สระแก้ว 

วิสาหกิจชุมชน แปรรูป
ทางการเกษตร (กล้วย
ตาก) หมู่11  ต.ทัพราช    
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 
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ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ วันที่/สถานที ่ เครือข่าย 
6. ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีบ้าน
พรสวรรค์ ผลิตภณัฑ์จากผ้าทอ 
กระเป๋า เสื้อ หมอนบ้าน
พรสวรรค์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขา
ฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 
โครงการพฒันาผลติภณัฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP 

ผศ.นเรศ  ยะมะหาร กลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์ 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 
กระเป๋า เสื้อ หมอน 

กลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์ 
ผลิ ตภัณ ฑ์ จากผ้ าทอ 
กระเป๋า เสื้อ หมอน  
2 หมู่ 8 บ้านพรสวรรค์ 
ต .เข าฉ ก รรจ์  อ .เข า
ฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 

7. ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอมือบ้าน
วังยาว ต.คลองหินปูน อ.วังน้ า
เย็น จ.สระแก้ว 
โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนฉาย
ผู้ชนะ  ภู่ประเสริฐ 

กลุ่มผา้ทอมือบ้านวัง
ยาว 

กลุ่ มผ้ าทอมือบ้ านวัง
ยาว 57 ม .3 ต .คลอง
หินปูน อ.วังน้ าเย็น  
จ.สระแก้ว  

8. โครงการเครื่องดูดเศษหญ้า 
ในการแขง่ขันทักษะวิชาการ
และวิชาชีพทางด้านการเกษตร 

อ.วิเชียร  พุทธศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี

เครือข่ายเกษตรราชภัฏ 

9. หน่วยจัดการระดับจ.ส าหรับ
โครงการสร้างเสรมิสุขภาพ
ขนาดเล็ก ร่วมกับส านัก
สร้างสรรคโ์อกาส (ส านัก 6)” 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  
ตติยะลาภะ 
 

จ.ปทุมธาน ี ส า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพส านักสร้างสรรค์
โอกาส (ส านัก 6)” 

10. การพัฒนาแผนเศรษฐกิจ
ชุ ม ช น แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม : 
กรณีศึกษาบ้านคลองบางหลวง
ไหว้พระ ต.คูบางหลวง อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี

อ.วิณากร ท่ีรัก บ้านคลองบางหลวง
ไหว้พระ ต.คูบางหลวง 
อ.ลาดหลุมแก้ว  
จ.ปทุมธาน ี

บ้านคลองบางหลวงไหว้
พระ ต.คูบางหลวง  
อ.ลาดหลุมแก้ว  
จ.ปทุมธานี 

11. แนวทางการพัฒนาตรา
สินค้า และบรรจุภัณฑ์น้ าพริก
ปลาป่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้
เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์  
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

อ.วิษชญะ ศิลาน้อย 
 

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง
ปลาดุกคลองบางโพธิ์ 
อ.ลาดหลุมแก้ว  
จ.ปทุมธาน ี

วิสาหกิจชุมชนผู้ เลี้ยง
ปลาดุกคลองบางโพธิ์  
อ.ลาดหลุมแก้ว  
จ.ปทุมธานี 

12. แนวทางการส่งเสริมอาชีพ
ชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้าน
คลองเจ้า ต.คูบางหลวง อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี

อ.รวิธร ฐานัสสกุล 
 

บ้านคลองเจ้า ต.คูบาง
หลวง อ.ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธาน ี

บ้านคลองเจ้า ต.คูบาง
หลวง อ.ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธานี 

13. การศึกษาแนวทางในการ
พั ฒ น า เศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น 
กรณีศึกษา ชุมชนคลองบาง
หลวง หมู่ 9 ต.คูบางหลวง  
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

อ.ปรียาภา เมืองนก 
 

ชุมชนคลองบางหลวง 
หมู่ 9 ต.คูบางหลวง อ.
ลาดหลุมแก้ว  
จ.ปทุมธาน ี

ชุมชนคลองบางหลวง 
หมู่ 9 ต.คู ต.คูบางหลวง 
อ.ลาดหลุมแก้ว  
จ.ปทุมธานี 

14. แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ตาม
ศาสตร์พระราชาของ  
จ.สระแก้ว 

อ.พัชราภรณ์  จันทรฆาฏ จ.สระแก้ว ผู้ประกอบการ 
ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น,เจ้าหน้าท่ี
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ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ วันที่/สถานที ่ เครือข่าย 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และปลัดองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน 
จ.สรแก้ว จ านวน 30 คน 

15. การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม  
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

อ.สินิทรา  สุขสวัสดิ์   ต.คลองน้ าใส 
ต.ท่าข้าม ต.เมืองไผ่ 
อ.อรัญประเทศ  
จ.สระแก้ว 

ต.คลองน้ าใส 
ต.ท่าข้าม ต.เมืองไผ่ 
อ.อรัญประเทศ  
จ.สระแก้ว 

16. การพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่อการเรยีนรู้เกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเมือง
ย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน  
จ.สระแก้ว 

อ.ดร ผมหอม เชิดโกทา บ้านคลองจาน  
จ.สระแก้ว 

บ้านคลองจาน  
จ.สระแก้ว 

17. การพัฒนากลยุทธ์ทาง
ตลาดของวิสาหกิจชุมชน  
จ.สระแก้ว 

อ.ดร ภัทรพล  ชุ่ม จ.สระแก้ว ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน 234 แห่ง ใน 
จ.สระแก้ว 

18.  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อความ
ยั่งยืนของชุมชนขังหวัดสระแก้ว  

อ.ดร.นภาพร  สิงห์นวล ต.บ้านแก้ง อ.เมือง  
จ.สระแก้ว 

ต.บ้านแก้ง อ.เมือง  
จ.สระแก้ว 

19. การศึกษาต ารับยาสมุนไพร
ของหมอพื้นบ้านใน ต.บ่อเงิน 
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  

อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.ปทุมธาน ี

ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.ปทุมธานี 

20. การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย
การเพิ่มการบริการมูลค่าสูงของ 
จ.สระแก้ว 

อ.ดร. อมรรักษ์  สวนชูผล จ.สระแก้ว โรงพยาบาลวังน้ าเย็น ,
โรงพยาบาลวัฒนานคร,
ผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว 

21. การพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธาน ี

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์  
นาคภิบาล 

ต.คลองสาม  
ต.คลองห้า 
ต.คลองหก 
อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธาน ี

ต.คลองสาม  
ต.คลองห้า 
ต.คลองหก 
อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

22. การจดัการความรู้ของ
ชุมชน อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธาน ี

ผศ.ชวาลา ละวาทิน ต.คลองห้า 
ต.คลองหก 
อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธาน ี

ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
ต.คลองห้า 
ศูนย์การสัมมาชีพชุมชน 
ต.คลองหก 

23. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์  
นาคภิบาล 

ต.คลองสาม  
ต.คลองห้า 
ต.คลองหก 
อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธาน ี

ต.คลองสาม  
ต.คลองห้า 
ต.คลองหก 
อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 
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ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ วันที่/สถานที ่ เครือข่าย 
24. การพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบ
เกษตรอินทรีย ์

ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด ต.คลองห้า 
ต.คลองหก 
อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธาน ี

ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  
ต.คลองห้ า ,ศูนย์การ
สัมมาชีพชุมชน 
ต.คลองหก 
,ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน
ท่องเที่ยว otop นวัตวิถี
บ้านคลองสาม 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.4 
เป้าหมายปี 2562  ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

มากกว่า 9 โครงการ 24 โครงการ  5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

2.4(1) แบบเสนอโครงการ ชื่อโครงการ – การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
ประวัติศาสตร์บนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนของเครือข่ายศรีอยุธยา  

2.4 (2) ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP  
จ. ปทุมธานี 

2.4 (3) ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP จ. สรแก้ว 
2.4 (4) ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1 (อ.ดร.สุนทรี) 
2.4 (5) ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนงานปกติ Non-Flagship Program 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.4 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
รศ.ดร.นฤมล  ธนานนัต ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
1) ผศ.ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทกัษ์ 2) ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง 
3) นางวารุณี  จันทพึ่ง 4) น.ส.ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน  
5) นายชูศักดิ์ ขันธชาต ิ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  
คณะ/วิทยาลัย  

โทรศัพท์ : 0-2909-3036 โทรศัพท์ : 0-2909-3036 
E-mail : research@vru.ac.th E-mail : research@vru.ac.th 
 

mailto:research@vru.ac.th
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   : การบริการวิชาการต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
 ข้อ 1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการเลือกชุมชนเป้าหมาย และมีการจัดท าแผน
บริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ตามจุดเน้นหรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการก าหนดนโยบายด้านบริการ

วิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนและท้องถิ่น โดยได้น้อมน าพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ท าหน้าที่พัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ภายในพื้นที่รับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินการในปีการศึกษา 2562 เข้าสู่การขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนา
ท้องถิ่น ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ
ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (เอกสารหมายเลข 3.1.1(1)) ที่มีคณะกรรมการจากทุกคณะร่วม
ขับเคลื่อน และด าเนินการ 

2) ในปีงบประมาณ 2563 (เดือนกันยายน 2562 – ตุลาคม 2563) มหาวิทยาลัยโดย            
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ผู้บริหารส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการวิชาการ และอาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ท่าน 
ดร.พินิจ บุญเลิศ เพื่อปรึกษาหารือการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น จังหวัด
ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 จากนั้น รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร
ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น และผู้จัดการพื้นที่ร่วมประชุมกับ
นายอ าเภอจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  (เอกสาร
หมายเลข 3.1.1(2)) เพื่อคัดเลือกชุมชนเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน โดยในปีงบประมาณ 2563 จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย มหาวิทยาลัยร่วมกับพัฒนาการจังหวัด ดังนี้ 
 1. พิจารณาจากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
(รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ คือ ต่ ากว่า 38,000 บาท/คน/ปี ) โดยพิจารณาตามหมวดที่ 4 การมีงานท าและรายได้ 
ในตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี โดยคิดรายได้ทั้งหมดของทุกคนในครัวเรือน จากรายได้
จากอาชีพหลัก รายได้จากอาชีพรองหรืออาชีพเสริม รายได้อื่นๆ  
 2. ศักยภาพในการพัฒนาชุมชน เช่น ความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน และความร่วมมือของ
ประชาชนในชุมชน 

ผลจากการพิจารณาและคัดเลือกชุมชนเป้าหมายในระดับต าบล ด าเนินการในระดับต าบล 
จ านวน 4 อ าเภอ 10 ต าบล ประกอบด้วย  
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อ าเภอ ต าบล 
ลาดหลุมแก้ว 1. ระแหง 

2. คูบางหลวง 
3. คูขวาง 
4. บ่อเงิน 
5. หน้าไม ้

สามโคก 6. บ้านงิ้ว 
7. คลองควาย 

หนองเสือ 8. บึงช าอ้อ 
9. ศาลาครุ 

คลองหลวง 10. คลองห้า 
ในส่วนจังหวัดสระแก้วนั้น เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย          

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ อ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี 
ผู้บริหารส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และอาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว เข้าพบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ท่านวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ เพื่อหารือการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชนและท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว จากนั้น อ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว ผู้บริหารส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และอาจารย์นักพัฒนา
ท้องถิ่น และผู้จัดการพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมกับนายอ าเภอ และพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เพื่อ
คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย มหาวิทยาลัยร่วมกับ
พัฒนาการจังหวัดดังนี้ 

1. พิจารณาจากจุดเน้นในการพัฒนาตามพื้นที่ของจังหวัด เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
(เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี) 

2. ศักยภาพในการพัฒนาชุมชน เช่น ความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน และความร่วมมือของ
ประชาชนในชุมชน 

ผลจากการพิจารณาและคัดเลือกชุมชนเป้าหมายในระดับต าบล ด าเนินการใน 9 อ าเภอ 11 
ต าบล ประกอบด้วย 

อ าเภอ ต าบล 
เมืองสระแก้ว 1. บ้านแก้ง 
คลองหาด 2. หนองไก่เถื่อน 
วังน้ าเย็น 3. ทุ่งมหาเจริญ 
วัฒนานคร 4. หนองตะเคียนบอน 
เขาฉกรรจ์ 5. เขาฉกรรจ์ 
ตาพระยา 6. ทัพราช 

7. ทัพเสด็จ 
อรัญประเทศ 8. คลองน้ าใส 

9. เมืองไผ ่
วังสมบูรณ์ 10. วังใหม ่
โคกสูง 11. โนนหมากมุน่ 

3) เมื่อแต่ละคณะได้พื้นที่ในการด าเนินโครงการแล้ว  มหาวิทยาลัยโดยส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการร่วมกับคณะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและ
ท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (เอกสารหมายเลข 3.1.1(3)) เพื่อหารือ
แนวทางในการด าเนินการร่วมกัน และจัดท าเป็นแผนพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ต่อไป 



                    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

79 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1.1(1) ค าสั่งที 3174/2562 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการยกระดับพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3.1.1(2) หนังสือราชการเร่ือง ขอหารือโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3.1.1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว   

 ข้อ 2. มหาวิทยาลัยมีการก ากับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการโดยให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการในกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน และท้องถิ่น ตามความเชี่ยวชาญของคณะและ  
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยโดยส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ร่วมกันคัดเลือกผู้จัดการพื้นที่ เพื่อแบ่งพื้นที่โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานที่มาจากทุกคณะ โดยค าสั่ง
แต่งตั้งผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager) พื้นที่ละ 1 ท่าน และคณะกรรมการด าเนินงาน โดยให้อาจารย์
นักพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 10 ท่าน เป็นผู้ประสานงานในการด าเนินการ และลงพื้นที่เป้าหมาย พร้อมทั้ง
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละพื้นที่แยกเป็นคณะ ดังนี้ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที ่ ผู้รับผิดชอบ พ้ืนที่รับผิดชอบ อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/ 

ผู้ประสานงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. อ.องอาจ  ทับบรุี  
 

ต าบลระแหง  
อ าเภอลาดหลมุแก้ว 
จังหวัดปทุมธาน ี

อ.ภัทรเวช  ธาราเวชรักษ ์
(ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ) 

1. ผศ.อ าพล  เทศด ี
2. ผศ.กนกนาฏ  พรหมนคร 
3. อ.กันยารัตน์  เอกเอี่ยม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ที ่ ผู้รับผิดชอบ พ้ืนที่รับผิดชอบ อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/ 

ผู้ประสานงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. 
 

อ.ดร.นุชรัฐ   
บาลลา  
 

ต าบลทุ่งมหาเจรญิ  
อ าเภอวังน้ าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว 

อ.วราวุฒิ  ค าพานุช 
(มรว. สระแก้ว) 

1. ผศ.ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน 
2. อ.ธนา  ก่ัวพานิช 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ที ่ ผู้รับผิดชอบ พ้ืนที่รับผิดชอบ อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/ 

ผู้ประสานงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1 ผศ.ดร.อภิชัย  คุณีพงษ ์
 

ต าบลคูบางหลวง  
อ าเภอลาดหลมุแก้ว 
จังหวัดปทุมธาน ี

อ.วิณากร  ที่รัก 
(ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ) 

1. อ.อภิญญา  อุตระชัย 
2. อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตา
นนท์ 
3. อ.ศศิธร  ตันติเอกรตัน ์

2 ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ ์
 

ต าบลคลองควาย  
อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธาน ี

อ.รวิธร ฐานัสสกุล 
(ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ) 

1. อ.นาตยา  ดวงประทุม 
2. อ.ฉัตรประภา ศิรริัตน ์
3. อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ 
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ที ่ ผู้รับผิดชอบ พ้ืนที่รับผิดชอบ อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/ 
ผู้ประสานงาน 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

3. อ.ธธิธา  เวียงปฏ ิ
 

ต าบลหนองตะเคียน
บอน อ าเภอวัฒนา
นครจังหวัดสระแก้ว 

อ.เทอดเกียรติ  แก้วพวง 
(มรว. สระแก้ว) 

1. อ.นลพรรณ  ขันติกุลานนท์ 
2. อ.ศศิวิมล  จันทร์มาล ี
3. อ.นภัสรัญชน์  ฤกษ์เรืองฤทธิ์ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที ่ ผู้รับผิดชอบ พ้ืนที่รับผิดชอบ อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/ 

ผู้ประสานงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะ
โพธา 

ต าบลคูขวาง  
อ าเภอลาดหลมุแก้ว 
จังหวัดปทุมธาน ี

อ.วิษชญะ ศิลาน้อย 
(ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ) 

1. อ.ดวงเดือน  วัฏฏานุรักษ ์
2. ผศ.วัฒนา  อัจฉริยะโพธา 
3. อ.สุจารณิี  สังข์วรรณะ 

2. อ.ดร.บุษยา   
จูงาม 
 

ต าบลหน้าไม้  
อ าเภอลาดหลมุแก้ว 
จังหวัดปทุมธาน ี

อ.ปรียาภา  เมืองนก 
(ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ) 

1. อ.ไพรินทร์ มีศร ี
2. ผศ.ดร.เยาวภา  แสงพยับ 
3. อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ที ่ ผู้รับผิดชอบ พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/ 
ผู้ประสานงาน 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. อ.พัชรินทร์  ร่มโพธ์ิช่ืน 
 

ต าบลบ่อเงิน  
อ าเภอลาดหลมุแก้ว 
จังหวัดปทุมธาน ี

อ.ปรียาภา  เมืองนก 
(ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ) 

 

2. อ.ศิริขวัญ  บุญธรรม 
 

ต าบลบ้านง้ิว  
อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธาน ี

อ.รวิธร ฐานัสสกุล 
(ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ) 

1. ผศ.จิระศักดิ์  สังเมฆ 
2. ผศ.ประกาศิต  ประกอบผล 

3. ว่าท่ี ร.ต.วุฒิชัย สาย
บุญจวง 
 

ต าบลบ้านแก้ง  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว 

อ.เทอดเกียรติ  แก้วพวง  
(มรว. สระแก้ว) 

1. อ.ดร.สมทรง  บรรจงธิติ
ทานต์ 
2. อ.มนตรี  ชินสมบูรณ ์

 

คณะวิทยาการจัดการ 
ที ่ ผู้รับผิดชอบ พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/ 

ผู้ประสานงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. อ.นิรินธนา  บุษปฤกษ ์
  

ต าบลบึงช าอ้อ  
อ าเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธาน ี
 

อ.วิณากร  ที่รัก 
(ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ) 

1. ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์  
นาคภิบาล 
2. อ.ภัทรภร  พุฒพันธ์ 
3. อ.พงษ์พิพัฒน์  เสน่ห์ด ี

2. อ.ดร.ธันยธร  ตณิภพ ต าบลเมืองไผ่  
อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 

อ.เฉลิมพงษ์  จันทร์สุขา 
(มรว. สระแก้ว) 

1. อ.ดร.อัญชลี  เยาวราช 
2. อ.วัชรพล  วงศ์จันทร์ 
3. อ.ปริยากร  สว่างศร ี

 

คณะครุศาสตร ์
ที ่ ผู้รับผิดชอบ พ้ืนที่รับผิดชอบ อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/ 

ผู้ประสานงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. อ.ดร.สภุัชฌาน์   
ศรีเอี่ยม 

ต าบลศาลาครุ  
อ าเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธาน ี

อ.ภัทรเวช  ธาราเวชรักษ ์
(ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ) 

1. อ.ดร.ธนัชพร  บรรเทาใจ 
2. อ.กุลชาติ  พันธุวรกุล 
3. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล  
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ที ่ ผู้รับผิดชอบ พ้ืนที่รับผิดชอบ อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/ 
ผู้ประสานงาน 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

2. อ.นพพล  จันทร์
กระจ่างแจ้ง 
(คณะครุศาสตร์) 

ต าบลเขาฉกรรจ์  
อ าเภอเขาฉกรรจ ์
จังหวัดสระแก้ว 

อ.วราวุฒิ  ค าพานุช 
(มรว. สระแก้ว) 

1. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ 
2. อ.พูนพชร  ทัศนะ 
3. อ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย 

 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ที ่ ผู้รับผิดชอบ พ้ืนที่รับผิดชอบ อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/ 

ผู้ประสานงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา ต าบลคลองน้ าใส  
อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 

อ.เฉลิมพงษ์  จันทร์สุขา 
(มรว. สระแก้ว) 

1. ผศ.ดร.สุวารยี์ ศรีปณูะ 
2. อ.ดร.นภาพร สิงห์นวล 
3. อ.ชนัญชิตา อรุณแข 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 
ที ่ ผู้รับผิดชอบ พ้ืนที่รับผิดชอบ อ.นักพัฒนาท้องถิ่น/ 

ผู้ประสานงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. อ.กีรฉัตร  วันช่วย 
 

ต าบลคลองไก่เถื่อน 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว 

อ.ปุณณานันท์  พันธ์แก่น 
(มรว. สระแก้ว) 

1. อ.รังสรรค์  ลเีบี้ยว 

2. อ.คณิต  เรืองขจร 
 

ต าบลทัพราช  
อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแก้ว 

อ.ปุณณานันท์  พันธ์แก่น 
(มรว. สระแก้ว) 

1. อ.ณัฐกานต์  พิสุทธ์ิพิบูล
วงศ์ 

3. อ.จารุนันท์  ไชยนาม 
 

ต าบลทัพเสด็จ  
อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว 

อ.เพ็ญศรี  ชิตบุตร 
(มรว. สระแก้ว) 

1. อ.พรรณี  พิมพ์โพธิ ์

4. อ.ฉัตรชัย  เสนขวัญ
แก้ว 
 

ต าบลวังใหม่   
อ าเภอวังสมบรูณ ์
จังหวัดสระแก้ว 

อ.วราวุฒิ  ค าพานุช  
(มรว. สระแก้ว) 

1. อ.วุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิ
เมธ 
2. อ.ชัยวุฒิ  เทโพธิ์ 

5. อ.ดร.เจนจิรา  นาม ี
 

ต าบลโนนหมากมุ่น   
อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว 

อ.เพ็ญศรี  ชิตบุตร  
(มรว. สระแก้ว) 

1. อ.ปณัท  สุขสร้อย 
2. อ.ฉัตรเกษม  ดาศร ี

 
ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ที ่ ผู้รับผิดชอบ พ้ืนที่รับผิดชอบ อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/ 

ผู้ประสานงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. อ.วิษชญะ ศิลาน้อย 
อ.วิณากร  ที่รัก 
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์
อ.ปรียาภา  เมืองนก 
อ.รวิธร ฐานัสสกุล              

ต าบลคลองห้า  
อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี

อ.วิษชญะ ศิลาน้อย 
อ.วิณากร  ที่รัก 
อ.ภัทรเวช  ธาราเวชรักษ ์
อ.ปรียาภา  เมืองนก 
อ.รวิธร ฐานัสสกุล              

1. อ.วิษชญะ ศิลาน้อย 
2. อ.วิณากร  ที่รัก 
3. อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์
4. อ.ปรียาภา  เมืองนก 
5. อ.รวิธร ฐานัสสกลุ              

โดยมีคู่มือการด าเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการในกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ ตามความเชี่ยวชาญของคณะ 
โดยให้แต่ละคณะเลือกพื้นที่เป้าหมาย ตามศักยภาพของคณะ และให้อาจารย์นักพัฒนา จ านวน 10 คน ท า
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หน้าที่ประสานงานให้แต่ละคณะ (เอกสารหมายเลข 3.1.2(1)-(2)) และมีการประชุมคณะกรรมการด าเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นฯ เพื่อติดตามการด าเนินงานโครงการ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1.2(1) ค าสั่งที่ 3174/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตชุมชนและท้องถิ่นเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยูไ่ด้อย่างยั่งยนื 

3.1.2(2) ค าสั่งที่ 3455/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (แก้ไขเพิ่มเติม) 

3.1.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวติและท้องถิ่น ใน
วันที่ 17 มกราคม 2563 และวันที่ 29 มกราคม 2563 

 
 ข้อ 3. มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน และท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยโดยส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพของประชาชนจังหวัดปทุมธานี ระหว่าง จังหวัด
ปทุมธานี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อบูรณาการและส่งเสริม       
ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในครัวเรือนที่มีคุณภาพชีวิตต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดี 
จากผลการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน และจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ อันจะเป็นการลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมแก่ครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) 
แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (2) ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครัวเรือนเป้าหมายน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต (3) 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการการท างานของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดปทุมธานีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1.3(1) หนังสือราชการขอเข้าพบผู้วา่ราชการ, นายอ าเภอ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด

สระแก้ว 
3.1.3(2) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพของประชาชนจังหวัด

ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3.1.3(3) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีและ 

จังหวัดสระแก้ว 
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 ข้อ 4. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียน
มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการจัดการเรียนการสอนที่มี 
การบูรณาการกับการบริการวิชาการ ดังนี้ 

ตารางสรุปการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการบรกิารวิชาการ  ปีการศึกษา 2562 
ที่ คณะ/วิทยาลัย จ านวน

รายวิชา 
ที่บูรณาการ 

ผลที่ไดจ้ากการบูรณาการการเรียนการสอน 
กับการบริการวิขาการ 

1 เทคโนโลยีการเกษตร 1 นักศึกษาใช้ความรู้ทักษะทางปัญญา การตดิต่อสื่อสารในการจัด
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 

2 นวัตกรรมการจดัการ 5 นักศึกษาสามารถฝึกทักษะให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง 
และน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ได ้

3 วิทยาการจัดการ 29 นักศึกษาเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ต้นทุน ท าบัญชีรายรับรายจ่าย และ
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจได้ 

4 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

16 นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูจ้ากการฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นการ
วิเคราะห์และวางแผนกิจกรรมตา่งๆ  

5 ครุศาสตร ์ 15 นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะกระบวนการทางความคิดในการ
ออกแบบและสร้างสื่อการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
แก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการศึกษาในช้ันเรียน 

6 สาธารณสุขศาสตร ์ 4 นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติการตรวจประเมินสุขภาพ เพื่อวินิจฉัย
และรักษาพยาบาลเบื้องต้น การบนัทึกข้อมูล การคัดกรอง การให้
ค าแนะน า ในด้านสุขภาพกับผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

7 เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

3 นักศึกษาเกิดทักษะจากการสาธติการปฏิบัติการบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 
โดยสามารถน าความรู้ที่ไดม้าประยุกต์และปฏิบัตไิดจ้ริง 

8 มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

27 นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจ เกดิทักษะ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การสรุปข้อมูล การถอดบทเรยีน
รวมถึงการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีสะท้อน
วัฒนธรรมของชุมชน โดยสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1.4(1) รายวิชาที่มีการจดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2562 
 
 ข้อ 5. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยโดยส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ กับ

ชุมชนต าบลคลองห้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 มาอย่างต่อเนื่อง  พบว่าประชาชนในต าบลคลองห้ามีการบริหาร
จัดการภายในชุมชน เป็นอย่างดี  
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ในปีงบประมาณ 2559 ชุมชนได้รับงบประมาณโครงการประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และได้ขอค าแนะน าจากมหาวิทยาลัยในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน มหาวิทยาลัยได้ไปให้
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการท าก้อนเห็ดนางฟ้าภูฏาน จนชุมชนสามารถผลิตก้อนเชื้อเห็ดไว้เพาะปลูกและ
จ าหน่ายในชุมชน ต่อมาชุมชนได้มีการขยายโรงเรือนเพิ่ม เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการก้อนเชื้อเห็ดและ
ดอกเห็ดเพิ่มขึ้น หลังจากการติดตาม พบว่า มีเห็ดบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งชุมชนมีความต้องการน าเห็ดที่ไม่
สมบูรณ์มาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการแปรรูปเห็ดเป็นแหนมเห็ด  

ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยโดยส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ร่วมกับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าไปให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าภูฏานเป็นแหนมเห็ด 
หลังจากให้ความรู้ชุมชนได้ผลิตแหนมเห็ดบริโภคและจ าหน่ายภายในชุมชน โดยได้รับองค์ความรู้  เรื่อง 
การตลาด จากคณะวิทยาการจัดการ ท าให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากผลผลิตเห็ดได้ทั้งหมด รวมทั้งท าให้ชุมชน
ต าบลคลองห้ามีรายได้เพิ่มข้ึน            

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยโดยส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการได้ลงพื้นที่เพื่อ
ติดตามและประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ ทั้งนี้  ได้ปรึกษากับก านันต าบลคลองห้า และได้
รับทราบถึงความต้องการของชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเพื่อจ าหน่ายและสร้างรายได้ ส านัก
ส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการวิชาการจึงได้จัดท าโครงการแปรรูปผลติภัณฑ์ทางการเกษตร และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า (เอกสารหมายเลข 3.1.5(1)) โดยร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  ในการไปให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน หลังจากที่ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการร่วมกับคณะต่างๆ ได้ไปให้ความรู้แก่ชุมชนคลองห้าอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการรวมกลุ่ม
ผู้สูงอายุในชุมชนต าบลคลองห้า จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคในชุมชน  เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมมือกัน  การสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน  
อย่างน้อย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยต าบลคลองห้า กลุ่มเกษตรเดียวกันต าบลคลอง
ห้า (เกษตรปลอดภัยใจผู้บริโภค) กลุ่มไข่เค็มแม่บุญสืบ กลุ่มน้ าสมุนไพรบ้านคุณตา กลุ่มกระเป๋าผ้าคุณจิตร 
กลุ่มฟาร์มสุขเล็กๆ ขนมเปี๊ยะ ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีการจัดการความรู้ของตนเอง และน ามาเผยแพร่ให้ชุมชน
ใกล้เคียง ส่งผลท าให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ หลังจากนั้นชุมชน
สามารถน าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยให้ความรู้ไปวางจ าหน่ายในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า    
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 2 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (งานสินค้า OTOP ของดี 4 ภาค) และตลาดชุมชนบริเวณ
หน้าวัดหัตถสารเกษตร ตลาดหมู่ 5 และ10 เป็นต้น นอกจากนี้ชุมชนต าบลคลองห้ามีการประสานงานกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอก โดยผู้น าชุมชนได้น าชุมชนต าบลคลองห้าเข้าประกวดวิสาหกิจชุมชน ท า ให้ชุมชน
ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด จากนั้นได้เข้าประกวดระดับภาค จนได้รับรางวัลที่ 2 ระดับภาคพื้นที่ภาคกลาง   

โดยในปีงบประมาณปี 2562 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  มีการลงพื้นที่ชุมชนต าบลคลองห้าเพื่อถอดองค์ความรู้ของชุมชนต าบลคลองห้า จัดท าเป็น
สารคดีโทรทัศน์เทิดพระเกียรติชุดพลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น  ตอนที่ 9 ผัก สืบสาส์น   

และในปีงบประมาณ 2563 ได้ด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น (เอกสาร
หมายเลข 3.1.5(2)) ในระยะที่ 1 ได้ด าเนินการส ารวจและสืบค้นข้อมูลชุมชนเชิงลึก ท าให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน
ปัญหาความต้องการ ศักยภาพของชุมชน และประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชน ได้แผนที่แสดงศักยภาพ
ของชุมชน และได้รูปแบบการพัฒนาชมุชนนวัตกรรมของต าบลคลองห้า อีกทั้งยังได้จัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืนๆ ได้เข้ามาศึกษา ซึ่งในระยะที่สองมี
แผนการด าเนินงานคือการจัดอบรมการท าการเกษตรแบบปลอดภัยให้กับประชาชนที่สนใจทั้งต าบลคลองห้า 
มีแผนการด าเนินงานในด้านการจัดท าตลาดนัดชุมชน  และส่งเสริมสนับสนุนการท าบรรจุภัณฑ์และสลาก
สินค้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ท าขนมอบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1.5(1) สรุปโครงการแปรรูปผลิตภัณฑท์างการเกษตร และการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
ตราสินคา้ ปีงบประมาณ 2561 

3.1.5(2) กนผ.04 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น จงัหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2563 

 

 ข้อ 6. มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามผลการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยมีการเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน ตามค าสั่งที่  3173/2562 ลงวันที่  6 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ ให้
ข้อเสนอแนะด้านการติดตามผล และสนับสนุน ร่วมตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการศึกษา
ข้อมูลชุมชน  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการด าเนินงานของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  
(เอกสารหมายเลข 3.1.6 (1)) ทั้งนี้คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ  โดยมี
บันทึกข้อความถึงผู้จัดการพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของงาน  บันทึกข้อความถึงผู้จัดการพื้นที่ขอให้ส่ง
รายงานการด าเนินงาน จัดประชุมชี้ แจงปรึกษาหารือเมื่อพบปัญหาต่างๆ  และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้จัดประชุมเพื่อให้ผู้ด าเนินงานน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เป็นการ
ทบทวนการด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้สรุปประเด็นส าคัญทั้ง 4 
ประเด็น คือ 1.ทุนทางสังคม 2.ทุนทางเศรษฐกิจ 3.ทุนทางทรัพยากร 4.ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน และส่งให้กับส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการภายในวันที่  23 มกราคม 2563  
(เอกสารหมายเลข 3.1.6 (2)) โดยได้รายงานผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
ถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 
20 มกราคม 2563 ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (3))    

วันที่ 29 มกราคม 2563  จัดประชุมทบทวนและสรุปการจัดท าฐานข้อมูลต าบล ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิทยาศาสตร์  เป็นการทบทวนการด าเนินงานและท าความเข้าใจในเป้าหมายการด าเนินงานร่วมกัน โดย
ขอให้ทุกพื้นที่ส่งข้อมูลสองส่วน คือ 1.ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการวิเคราะห์ (ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ    
1.ศักยภาพ 2.ปัญหาความต้องการ 3.ประเด็นการพัฒนา)  2.แผนภาพการวิเคราะห์ โดยส่งให้กั บส านัก
ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (4)) และ
ได้รายงานผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง สสร.
302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (5)) รายงานผลการด าเนินงานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าผู้จัดการพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วส่ง
รายงานสรุปข้อมูลบริบททั่วไป การวิเคราะห์ศักยภาพ  ปัญหา/ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาพื้นที่ ครบ
ทุกพื้นที่ (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (6))    

วันที่ 13 มีนาคม 2563  จัดประชุมติดตามการด าเนินงานและสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน  ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เพื่อสอบทานความชัดเจนของข้อมูลที่
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ด าเนินงาน และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในการระดมความรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง
และชัดเจนทั้ง 3 ด้าน คือ 1.ศักยภาพหรือจุดแข็ง 2.ปัญหาและความต้องการหรือจุดอ่อน 3.ข้อค้นพบใน 
เชิงการพัฒนาพื้นที่  เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบชุมชนนวัตกรรมของแต่ละพื้นที่ โดยให้ผู้รับผิดชอบส่งรูปแบบ
ชุมชนนวัตกรรมของแต่ละพื้นที่มายังส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 
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2563 (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (7)) และได้รายงานผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้
รับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (8))    

วันที่ 13 เมษายน 2563 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการติดตามการด าเนินโครงการฯ ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ได้มีบันทึกข้อความถึง
ผู้รับผิดชอบโครงการทุกพื้นที่  ทั้งผู้จัดการพื้นที่และอาจารย์นักพัฒนา  ขอให้ส่งสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ระยะที่ 1 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 โดยส่งทั้งแบบรูปเล่มและ
ไฟล์ มาที่อีเมล์ของส านักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ  โดยมีรายละเอียด 4 ส่วน  คือ 1.บทน า  2.ผลการศึกษาชุมชน
เบื้องต้น  3.ผลการวิเคราะห์ 4. รูปแบบการพัฒนาชุมชนนวัตกรรม (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (9))    

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการติดตามการด าเนินโครงการฯ ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ได้มีบันทึกข้อความถึง
ผู้รับผิดชอบโครงการทุกพื้นที่  ทั้งผู้จัดการพื้นที่และอาจารย์นักพัฒนา  ขอให้ส่งแบบเสนอแผนงาน (กนผ.
01) แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม (กนผ.02) และแบบเสนอขออนุมัติกิจกรรม (กนผ.
04)  โดยส่งข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ มาที่ อีเมล์ ของส านักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ภายในวันที่  15 
พฤษภาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (10))    

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2563 ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้   โดย
แจ้งผลการด าเนินงาน ดังนี้  

- 24 เมษายน 2563  ผู้จัดการพื้นที่ส่งรายงานผลการด าเนินงานระยะที่ 1  
- 5 พฤษภาคม 2563 ประชุมสรุปข้อพัฒนาในการด าเนินการระยะที่ 2  
- 7 พฤษภาคม 2563 รองอธิการบดี (รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์) น าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน

ระยะที่ 1 ต่อสภามหาวิทยาลัย 
- 14 พฤษภาคม 2563 ผู้จัดการพื้นที่ ส่งข้อเสนอโครงการ ระยะที่ 2 (เอกสารหมายเลข 

3.1.6 (11))    
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  จัดประชุมเพื่อน าเสนอรายละเอียดแบบข้อเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

(กนผ.04) ระยะที่สอง โดยมี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ และ อ.ปิยะ สงวนสิน  รองอธิการบดีเป็นประธานใน
การประชุม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และได้รายงาน
ผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
(เอกสารหมายเลข 3.1.6 (12))    
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1.6(1) ค าสั่งที่ 3173/2562 คณะกรรมการติดตามการด าเนินโครงการยกระดับพัฒนา

คุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนื 

3.1.6(2) บันทึกรายงานการประชุมวันที่ 17 มกราคม 2563  
3.1.6(3) ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุมและมติการประชมุคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 
3.1.6(4) บันทึกรายงานการประชุมวันที่ 29 มกราคม 2563  
3.1.6(5) ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุมและมติการประชมุคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 2/2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563 
3.1.6(6) ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุมและมติการประชมุคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 3/2563 วันที่ 12 มีนาคม  2563 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1.6(7) บันทึกรายงานการประชุมวันที่ 13 มีนาคม 2563  
3.1.6(8) ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุมและมติการประชมุคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 4/2563 วันที่ 9  เมษายน  2563 
3.1.6(9) บันทึกข้อความที่ อว.0630.10/ว 157 ลงวันที่  13 เมษายน 2563  
3.1.6(10) บันทึกข้อความที่ อว.0630.10/ว 196 ลงวันที่  8  พฤษภาคม 2563 
3.1.6(11) ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุมและมติการประชมุคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 5/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม  2563 
3.1.6(12) ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุมและมติการประชมุคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 6/2563 วันที่ 11 มิถุนายน  2563 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายป ี2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.1 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :  
-รศ.ดร.นฤมล  ธนานนัต ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ  2) อ. ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ 
3) อ.อัจจิมา มั่นทน              4) อ. ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ   
5) น.ส.รัชนีกร พลเยี่ยม         6) น.ส.วิไลลักษณ์ การุญวงค ์
7) น.ส.บุญญรักษา อรรถพันธ ์ 8) นายเมธี  ถูกแบบ                   
9) อาจารย์นักพัฒนา            10) นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
ส านักสง่เสริมการเรียนรู้และบรกิาร
วิชาการ 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  
- 

โทรศัพท์ : 02-9093026 โทรศัพท์ :  
E-mail : learnoffice@vru.ac.th E-mail :  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2   : ระดับความส าเร็จของการบรกิารวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ข้อ 1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 4.51 

ผลการด าเนินงาน  
มหาวิทยาลัยโดยส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ

ของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่ครอบคลุม
เป้าหมายการให้บริการ จ านวน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

1. กลุ่มเป้าหมายชุมชนในพื้นที่ เป้าหมายโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น        
ในพื้นที่ จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว 

2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมภาคทฤษฎีส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับ
รถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ  

3. กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ ณ หอนิทัศน์   
ราชภัฏ และอาคารแสดงผลงานนักศึกษา  

4. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าใช้บริการ ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และบ้านชีววิถี   
  ผลสรุปความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

สรุปในภาพรวมของการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าใช้บริการ
ทั้งหมด 3,687 คน  โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่ครอบคลุมเป้าหมายการให้บริการ โดยมี ใน
ภาพรวมจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง 4 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
  ตารางสรุปผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการวิชาการ 
         
 
 

รายการประเมิน 

กลุ่มเป้าหมาย  
 
 
 

SD 

 
 
 
 
 

 

กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนในพื้นที่

เป้าหมาย
โครงการ

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและ

ท้องถิ่น   

กลุ่มเป้า 
หมายผู้เข้ารับการ
อบรมในโครงการ
อบรมภาคทฤษฎี
ส าหรับผู้ขอรับ

ใบอนุญาตขับรถฯ 

กลุ่มเป้าหมาย นร. 
นศ. และประชาชน
ทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชม
และเรียนรู้ ณ หอ
นิทัศน์ราชภัฏ และ
อาคารแสดงผลงาน 

นศ. 

กลุ่มเป้าหมาย
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

และบ้านชวีวิถ ี  

1. ด้านกระบวนการ / 
ขั้นตอนการให้บริการ 

4.78 4.79 4.80 4.79 0.42 4.79 

2. ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

4.79 4.96 4.98 4.97 0.29 4.92 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.84 4.87 4.89 4.87 0.34 4.86 
4. ด้านการประชาสัมพันธ์  4.75 4.86 4.87 4.76 0.37 4.81 
5. ด้านคุณภาพการบริการ 4.76 4.85 4.78 4.77 0.42 4.79 

รวม 4.78 4.86 4.88 4.82 0.39 4.83 
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โดยสรุปผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.83 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.92 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 
และด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านคุณภาพการบริการ และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.81 และ 4.79 ตามล าดับ  และมีสรุปผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2.1(1) แบบประเมนิความพึงพอใจ 
3.2.1(2) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
3.2.1(3) สูตรขนาดกลุ่มตัวอยา่งของเครซี่และมอร์แกน  

 ข้อ 2. มีจ านวนหมู่บ้านใน จ.ปทุมธานี จ.สระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญ
เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ผลการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการพันธกิจ

สัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท รวมจ านวนทั้งสิ้น 52 หมู่บ้าน  
โดยด าเนินการในพื้นที่ จ.ปทุมธานี 27 หมู่บ้าน และในพื้นที่ จ.สระแก้ว 25 หมู่บ้าน โดยมีฐานข้อมูลชุมชนที่
ส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (ตามเอกสารหมายเลข 3.2.2(1) หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบไปด้วย op1-op6 ได้แก่ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้า รายงานผลการด าเนิน
โครงการ  เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  และเรื่องเล่าความส าเร็จ เป็นต้น และมีฐานข้อมูลชุมชน (ตามเอกสาร
หมายเลข 3.2.2(2) หน้าเว็บไซต์ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชน อาชีพดั้งเดิม จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนา ประเภทสิ่งที่เข้าไปพัฒนา สถานะกลุ่มอาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น รูปภาพกิจกรรม เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  และเรื่องเล่าความส าเร็จ เป็นต้น 
และมีฐานข้อมูลชุมชน โครงการชุมชนนวัตกรรม ประกอบด้วยพื้นที่ด าเนินงานรายละเอียดชุมชน ข้อมูล
ประเด็นปัญหาข้อมู ลความต้องการเชิ งพื้ นที่  ผ่ านหน้ าเว็บ ไซต์ของสถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตามเอกสารหมายเลข 3.2.2(3) 

ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาด าเนินงานโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและท้องถิ่นฯ ทั้งใน จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว โดยพิจารณาจากการด าเนินงานในปี 2562 
คัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา จ านวน 21 ต าบล โดยแบ่งเป็น จ.ปทุมธานี 10 
ต าบล จ านวน 100 หมู่บ้าน และ จ.สระแก้ว 11 ต าบล จ านวน 142 หมู่บ้าน รวมจ านวนทั้งสิ้น 242 
หมู่บ้าน ซึ่งจากผลการด าเนินงานในระยะที่ 1 ท าให้ได้ฐานข้อมูลชุมชนในระดับต าบล จ านวน 21 ต าบล  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐานของต าบล จ านวนครัวเรือนในชุมชน จ านวนประชากรในชุมชน ข้อมูลปัญหา
และความต้องการของชุมชน ประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว เป็นต้น ซึ่งสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ (ตามเอกสารหมายเลข 3.2.2(4)  

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2.2(1) ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ตามยทุธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
http://engagement.vru.ac.th/ 

3.2.2(2) เวบ็ไซต์ http://scengage.vru.ac.th/eng/detail_all.php 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2.2(3) เวบ็ไซต ์http://hsmi2.psu.ac.th/project/set/396 
3.2.2(4) เวบ็ไซต์ http://learn.vru.ac.th/engagement/index.php? 

 ข้อ 3. จ านวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม
ได้ โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ

ยากจนยกระดับคุณภาพของ จ.ปทุมธานี และ จ.สระแก้ว  โดยด าเนินการชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 52 ชุมชน มี
ผลงานที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม จ านวน 25 ผลงาน ดังนี้ 
ที่ นวัตกรรม/ผลงาน การน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน ์

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา 
1 การอบรมการท าไม้กวาดจากขวดพลาสติก     
2 การส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3R     
3 โจ๊กข้าวหอมมะลิแดงแผน่ขึ้นรูปด้วยเจลใบเครือหมา

น้อยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ 
    

4 แหนมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ       
5 การประดิษฐ์กระถางจากผา้ขนหนู       
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมหมูโดยการเติมผงแก่น

ตะวัน 
    

7 โครงการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พื้นบ้าน     
8 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการสร้างอาชีพ     
9 การเพาะต้นอ่อนงอกและการแปรรูปส าหรับ

ประกอบอาชีพ   
    

10 ผักปลอดภัยบา้นแก่งสะเดา     
11 ผลิตภัณฑน์้ าพริก(ตาแดง,ปลารา้,พริกแกงส้มและ

หมี่กรอบ) 
    

12 ผลิตภัณฑน์้ าพริกปลาป่น     
13 ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา     
14 การควบคุมสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเพาะเห็ด     
15 การพัฒนาครู เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) 
    

16 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพ่อการสร้าง
เสริมสุขภาวะส าหรับนักเรียน 

    

17 การยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วย
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

    

18 ผลิตภัณฑ์จากปลาร้า เชน่ ปลาร้าผง ปลาร้าก้อน 
น้ าพริกปลาร้า และน้ าปลาร้าปรุงสุก 

    

19 ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ     
20 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความต้องการของชุมชน ได้แก่     

http://learn.vru.ac.th/engagement/index.php?
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ที่ นวัตกรรม/ผลงาน การน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน ์
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา 

ปุ๋ยอินทรีย์น้ า น้ าส้มควนัไม้ น้ ายาเอนกประสงค์ สบู่
เหลวสมุนไพร แชมพสูมุนไพร ยาหม่องไพล น้ ามัน
ว่าน108 น้ ามนัเขียว ยาดมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์
เมี่ยงค า 

21 ผลิตภัณฑป์ุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน     
22 ผลิตภัณฑไ์ก่ไข่และกบจากการเลี้ยงแบบอินทรีย์     
23 ผลิตภัณฑ์จากมัน(มนัเห็บ มันแกลบ และมนัเลือด) 

ที่มีชื่อตราสนิค้าวา่ “มันชายแดน” 
    

24 อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง     
25 ข้าวเกรียบเกร็ดปลา     
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2.3(1) ผลงานบริการวชิาการของคณะ 

 ข้อ 4. ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน   

ผลการด าเนินงาน 
 

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 
416 คน (เอกสารหมายเลข 3.2.4(1)) มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 52.64 

ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 9,168 คน มีนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 2,423 คน คิดเป็นร้อยละ 27.01 
ตารางสรุปจ านวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิน้ 416 คน (ไมน่ับลาศึกษาต่อ) มีอาจารย์นักพฒันาทีเ่ข้า
ร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน  219  คน คิดเป็นร้อยละ 41.01 
คณะครุศาสตร์ 

คณะ ชื่อโครงการ 
จ านวนอาจารย ์

ที่เข้าร่วม 
มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 
69 คนมีอาจารย์
นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.20 

1. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน พื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ต.เขาฉกรรจ ์ 
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว วันท่ี 16 – 18 และ 26 – 28  มิ.ย. 2562   

5 คน 

2. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่พื้นที่คลองถ้ าตะบัน หมู่ 10 ต.
ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี วันที่ 17 – 18 และ 28  มิ.ย. 2562  

5 คน 

3. โครงการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching และสร้าง
เครือข่ายใน จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว  กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การอ่านออกเขียนได้   ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 ในพื้นที่  จ.
สระแก้ว และ จ.ปทุมธานี  

7 คน 

 4. โครงการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching และสร้างเครือข่าย 25 คน 
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คณะ ชื่อโครงการ 
จ านวนอาจารย ์

ที่เข้าร่วม 
ใน จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว กิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพนักเรยีนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน O-NET   มิ.ย.  
– ก.ย. 2562 ในพื้นที ่จ.สระแก้ว และ จ.ปทุมธานี  
5. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน  วันท่ี 8-10 พ.ย. 2562  โรงเรียน 
บ้านบ่อนางชิง  อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

2 คน 

6. โครงการ ครูวิทย์จติอาสาและครูวิทย์เพื่อมวลชน วันท่ี 27 พ.ย.
2562  โรงเรียนปัณณวิชญ์  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

1 คน 

7. โครงการ ครูวิทยเ์พื่อพ่อและพอเพียง ครั้งท่ี 5 โรงเรียนวัดพะยอม  
วันท่ี 27 พ.ย. 2562  

2 คน 

8.โครงการ Christmas Festival โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปติยาราม  
วันท่ี 18 ธ.ค.2562   

4 คน 

9. โครงการ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
ชุมชนและจัดท าฐานข้อมลูต าบลและจัดท าแผนปฏบิัติการเพิ่มรายได้
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.
สระแก้ว วันท่ี 7-9 ม.ค.2563  

4 คน 

10. โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง 
ศึกษาชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลต าบลและจัดท าแผนปฏิบัติการเพิ่ม
รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ 
จ.ปทุมธานี วันท่ี 9,16,28 ม.ค.2563  

6 คน 

11. โครงการ Volunteer English Camp ค่ายภาษาอังกฤษจิตอาสา 
(สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ) วันที ่29 ม.ค. 2563 โรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา   

4 คน 

วิทยาการจัดการ 
มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 
49 คน มีอาจารย์
นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.86 

1. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนและท้องถิ่น           
จ.ปทุมธานี วันท่ี 16,18,19,23,25 และ 26 ธ.ค. 2562  ชุมชนบึงช า
อ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  

6 คน 

2. กิจกรรมบูรณาการความรู้ด้านการจัดการร่วมกับชุมชน สถานท่ี
ชุมชนวัดเขียนเขต ต.บึงยีโ่ถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ีด าเนินการวันท่ี 7 
มิ.ย. 2562 

5 คน 

3. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น จ.
สระแก้ว วันท่ี 18 – 20 ธ.ค. 2562 ชุมชนเมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.
สระแก้ว  

10 คน 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2563 
มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 
83 คน มีอาจารย์
นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.76 

1. โครงการการพัฒนาเกษตรกรผูป้ลูกกล้วยสู่กลุม่อาชีพของชุมชน
บ้านปลายคลองบางโพธิ์เหนือ หมู ่3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี วันที่ 3-4, 11, 22, 29 พ.ย. 62 6, 13  ธ.ค. 62 และ ก.พ. 63  

1 คน 

2. โครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนและ
วัฒ น ธ ร รม  วั น ที่  2 5  ม .ค . 2 5 6 3  แ ล ะ  1 6  ก .พ . 2 5 6 3  
ในพื้นทีบ่้านง้ิว  ต.บ้านง้ิว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  

10 คน 

3. โครงการ ส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักผลไม้โรงเรียนบา้นไร่สาม
ศรี ต.บ้านไรส่ามสี อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เพื่องานพันธกิจสมัพันธ์ 
วันท่ี 24 ธ.ค. 62 และ 13 ก.พ. 2563  ในพื้นทีบ่้านไร่สามสี อ.วัง
สมบูรณ์ จ.สระแก้ว   

8 คน 

4. โครงการ ยกระดับคณุภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ในพ้ืนท่ี  
จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว วันท่ี 17,20 ธ.ค. 2562 และ 24 ม.ค. 
2563 ชุมชน ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลมุแก้ว จ.ปทุมธานี   
 

1 คน 
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คณะ ชื่อโครงการ 
จ านวนอาจารย ์

ที่เข้าร่วม 
 5. โครงการยกระดับคณุภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ในพ้ืนท่ี 

จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว วันท่ี 14 พ.ย., 20 ธ.ค. 62 และ17 ม.ค. 
63 ในพื้นที ่ต.บ้านง้ิว  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  

1 คน 

 6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ในพ้ืนท่ี 
จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว วันที่ 17,20 ธ.ค.62และ 24 ม.ค. 63  
ในพื้นที ่ต.บ้านแก้ง  อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว  

1 คน 

7. โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักเรียน 
จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว เดือน ม.ค. –  
มี.ค. 2563 ในพื้นที่โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว 
มังคลาภเิษก จ.สระแก้ว   

2 คน 

8. โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักเรียน 
จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว  เดือน  ม.ค. – มี.ค. 2563 ในพ้ืนท่ี
โรงเรียนบ้านทุ่งพระ อ.เมือง จ.สระแก้ว  

1 คน 

9. โครงการบ่มเพาะคณุธรรมและจริยธรรมบนพ้ืนฐานของสังคมอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข เดือน ม.ค. – มี.ค.  
2563 ในพื้นที่โรงเรียนชุมชนวัดไกเ่ตี้ย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี   

2 คน 

10. โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักเรียน 
จ.ปทุมธานแีละ จ.สระแก้ว  เดือน ม.ค. – มี.ค. 2563  ในพื้นที่
โรงเรียนวดัเทียนถวาย  อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี  

2 คน 

11. โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข เดือน ม.ค. – มี.ค.  
2563  ในพื้นที่โรงเรียนบ้านไทรทอง  อ.วังสมบูรณ์  จ.สระแก้ว   

2 คน 

12. โครงการ อ่านออกเขียนไดเ้พือ่สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักเรยีน 
จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว  เดือน ม.ค. – มี.ค. 2563  ในพื้นที่
โรงเรียนวดับางเตยนอก (ตามภาคอุทิศ) อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  

2 คน 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 
96 คนมีอาจารย์
นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.96 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ต.ระแหง  และ 
ต.หน้าไม้  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี 

47 คน 

สาธารณสุขศาสตร์ 
มีอาจารย์จ านวนทั้งสิ้น 
25 คน มีอาจารย์เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 23 คน คิด
เป็น ร้อยละ 92 
 

1. โครงการการสร้างเสรมิสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็น
ต้นแบบทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้องรังใน ต.สวนพริกไทย ต.สวน
พริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ด าเนินการในวันท่ี 4 ก.ค. – 
3 ส.ค. 2562  

20 คน 

2. โครงการยกระดับพัฒนาคณุภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ในพื้นที ่
จ.สระแก้ว และ จ.ปทุมธานี ต.คลองควาย  
อ.สามโคก 

3 คน 
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คณะ ชื่อโครงการ 
จ านวนอาจารย ์

ที่เข้าร่วม 
เทคโนโลยีการเกษตร 
มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 
20 คน มีอาจารย์
นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 8 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4 

1. โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตปลาร้ามอญอัดก้อนก่ึง
ส าเรจ็รูป ชาวมอญบ้านศาลาแดงเหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธาน ี 

3 คน 

2. โครงการการพัฒนาชุมชนบ้านแก่งสะเดา การเรยีนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือการท าผักปลอดสารพิษ 

5 คน 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 
41 คนมีอาจารย์
นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.20 

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ต.ระแหง 
 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี

5 คน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 
มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 
34 คน มีอาจารย์
นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.76 

1. โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่าน
การท างาร่วมกับชุมชน วันท่ี 20 ก.พ. 63  ในพื้นทีเ่ทศบาล  
ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

2 คน 

2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เชิงรุกด้านบริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน วันท่ี 27 มี.ค.63  ในพื้นทีเ่ทศบาล 
ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

2 คน 

มรว. สระแก้ว 
มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 
20 คน มีอาจารย์
นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 

1. โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.คลองไก่
เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว วันท่ี 23 ธ.ค. 2562  

4 คน 

2. โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.ทัพราช  
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วันท่ี 23 ธ.ค. 2562  

4 คน 

3. โครงการยกระดับคณุภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ต.โนน 
หมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว วันท่ี 7 ม.ค. 2563  

4 คน 

4. โครงการการยกระดับคณุภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.ทัพเสด็จ  
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วันท่ี 7 ม.ค. 2563  

4 คน 

5. โครงการการยกระดับคณุภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.วังใหม่  
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว วันท่ี 6 ม.ค. 2563  

4 คน 
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จ านวนนักศึกษา 
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาทั้งสิน้ 9,168 คน มีนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 2,476 คน คิดเป็นร้อยละ 27.01 
 

คณะ ชื่อโครงการ 
จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม 
ครุศาสตร์ 
มีจ านวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น จ านวน 1,629 
คน มีนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการกิจกรรม
การเรยีนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
1,040 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.84 

1. โครงการค่ ายพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน วันที่ 8-10 พ.ย. 2562 ชุมชนโรงเรียนบ้าน
บ่อนางชิง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

60 คน 

2. โครงการครูวิทย์จิตอาสาและครูวิทย์เพื่อมวลชน วันที่ 27 พ.ย.
2562 ชุมชนโรงเรียนปัณณวิชญ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

170 คน 

3. โครงการครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง ครั้งที่ 5 วันที่ 27 พ.ย.2562 
ชุมชนโรงเรียนวัดพะยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

57 คน 

4. โครงการ  Christmas Festival วันที่  18 ธ .ค . 2562  ชุมชน
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

48 คน 

5 . โค ร งก า ร   Volunteer English Camp ค่ า ย ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
จิตอาสา (สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ) วันที่ 29 ม.ค. 2563 ชุมชน
โรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

45 คน 

6. โครงการ พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ กับชุมชนโรงเรียนใน    
จ.ปทุมธานีและสระแก้ว วันท่ี 14 ส.ค. 2562  

34 คน 

7. โครงการการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู กับชุมชนโรงเรียนใน จ.ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี วันท่ี 31มิ.ย.62 – 26 ก.ย.62  

294 คน 

8. โครงการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กับชุมชนโรงเรียนใน   
จ.ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี วันที่ 30 พ.ค.62-19 ก.ย.62  

 332 คน 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มีจ านวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 2,032 คนมี
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการกิจกรรม
การเรยีนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
444 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.85 
 
 

1. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน จ.สระแก้ว 10-11 ก.ค. 2562 ชุมชน
หมู่ 3 บ้านไร่สามสี ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 

 24 คน 

2. โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้แก่นักเรียนในระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใน จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว  
มิ.ย. – ก.ค. 2562 ชุมชนโรงเรียนเขตพื้นท่ี จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว 
จ านวน 40 โรงเรียน  

210 

3. โครงการบริการวิชาการพื้นฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรี (โรงเรียนใน 
จ.สระบุรี อ่างทอง ปราจีนบุรี) มิ.ย. – ก.ค. 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลภ์
อ่างทอง, โรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี โรงเรียนปราจีนราษฎรอ ารุง 

20 คน 

4. การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยสู่กลุ่มอาชีพของชุมชน บ้านปลาย
คลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ 3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
วันที ่3-4, 11, 22, 29 พ.ย. 62 วันที่ 6, 13  ธ.ค. 62 และก.พ. 63   

27 คน 

5.ช่ือโครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนและ
วัฒนธรรม   วันที่ 25 ม.ค. 2563 และวันที่ 16 ก.พ.  2563 ในพื้นที่
บ้านง้ิว  ต.บ้านง้ิว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

32  คน 

 6. โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิติชุมชนพึ่งตนเอง วันท่ี 27 พ.ย. 
2562 และ 25 ธ.ค. 2562 ชุมชุมชนปฐมอโศก 66 หมู่ 5  
ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม และชุมชนกลุม่วิสาหกิจชุมชนลาน
ศิลป์บางเจ้าฉ่า ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ วิถีชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง 
 

56 คน 
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คณะ ชื่อโครงการ จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าร่วม 

 7. โครงการการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ตามวิถีพอเพียง วันที่  30-
31 ธ.ค. 2562  ช่ือชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เขาหินซ้อน และสวนเกษตรทุ่งนาตาล ต.โนนหมากเค็ง   
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ 
แนวคิดการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง น าไปสู่การเป็น Young Smart 
Farmer 

47  คน 

8. โครงการ สื่อน้ีเพื่อน้อง วันท่ี  20 พ.ย. 2562 และ 18 ธ.ค. 2562 
ชุมชน โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ จ.ปทุมธานี การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชนคือ การจัดสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาในช่วงวัย 

28 คน 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
มีจ านวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 856 คนมี
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการกิจกรรม
การเรยีนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
42 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.90 

1. โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนฯ ชุมชนทัพหลวง 
เดือน เม.ย. – มิ.ย. 2562 

3 คน 

2. โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนฯ ชุมชนทัพหลวง 
เดือนเม.ย. – มิ.ย. 2562 

2 คน 

3. โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนฯ ชุมชนทัพหลวง 
เดือนเม.ย. – มิ.ย. 2562 

2 คน 

4. โครงการฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว
เดือนเม.ย. – มิ.ย. 2562 

7 คน 

5. โครงการพันธกิจสมัพันธ์เพื่อบรหิารจัดการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

5 คน 

6. โครงการ DISE สู่ชุมชน เดือนเม.ย. – มิ.ย. 2562 8 คน 
7. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครวิลลา่-แฟลต 
วันท่ี 1/9/11 มิ.ย. 2562 

15 คน 

วิทยาการจัดการ 
มีจ านวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 2,765 คน มี
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 276 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 9.98 

1.กิจกรรม บูรณาการความรู้ด้านการจัดการร่วมกับชุมชน ด าเนินการ
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 สถานที่ชุมชนวัดเขียนเขต ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.
ปทุมธานี 

136 

2. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขายสินค้าผ่านตลาดดิจิทัลของ
สินค้าหัตถกรรม ด าเนินการวันที่  20-23 พ.ย. 2562 สถานที่
ส านักงานเกษตรอ.คลองหลวง และส านักงานเกษตร อ.ล าลูกกา  
จ.ปทุมธาน ี
 

140 

เทคโนโลยีการเกษตร 
มีจ านวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 144 คนมี
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.72 

1. โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตปลาร้ามอญอัด 
ก้อนกึ่งส าเร็จรูป ชาวมอญบ้านศาลาแดงเหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
การเรยีนรู้จากการปฏิบตัิร่วมกับชุมชนคือนวัตกรรมการผลิตปลาร้ามอญ
อัดก้อนกึ่งส าเร็จรูป ด าเนินงานระหว่าง ก.พ. – มี.ค. 2563 

14 คน 
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คณะ ชื่อโครงการ จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าร่วม 

สาธารณสุขศาสตร์ 
มีนักศึกษาจ านวน
ทั้งสิ้น 515 คน มี
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
การเรยีนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
349 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.77 

1. โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพขององค์กรท้องถิ่น (สวนพริกไทย) ช่ือชุมชนสวนพริกไทย ต.
สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ด าเนินงานระหว่าง มิ.ย.–ก.ย.
62 

15 คน 

2. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ด าเนินการ มิ.ย. – ก.ย. 2562  

56 คน 

3. โครงการการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์ในการเรียนรู้งานและทักษะการท างานด้านสาธารณสุข
พื้นฐาน ด าเนินการในเดือน มิ.ย. 2562  

78 คน 

4. โครงการการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็น
ต้นแบบทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้องรังใน ต.สวนพริกไทย ต.สวน
พริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ด าเนินการในวันที่ 4 ก.ค. – 3 ส.ค. 
2562  

60 คน 

5. โครงการการปฏิบัติสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา ของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 ด าเนินการระหว่าง เดือนมิ.ย.–ก.ย.62  

123 คน 

6.กิจกรรมบ้าน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จ.ปทุมธานี ณ วัดบุญบาง
สิงห์ ด าเนินการในวันที่ 30 ต.ค. 2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
Big cleaning day  

17 คน 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มีจ านวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 833 คนมี
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการกิจกรรม
การเรยีนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
120 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.41 

1. โครงการการส่งเสริมอาชีพพื้นฐานให้นักศึกษา กับชุมชนช่ือ ชุมชน
วัดธรรมนาวา วันท่ี 26 – 30 พ.ย. 2562 จ.พระนคร ศรีอยุธยา  

55 คน 

2. โครงการการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา กับชุมชน
เฟือ่งฟ้านคร 5ง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ีวันท่ี 21 ส.ค.  2562  
 

65 คน 

วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 
มีจ านวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 101 คน มี
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการกิจกรรม
การเรยีนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
20 คน  
คิดเป็นร้อยละ 
19.80 

1. โครงการการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน  1 มิ.ย.  –  30 ก.ค. 2562 

2 คน 

2. โครงการการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืนวันที่ 1 มิ.ย.  – 30 ก.ย. 2562 มู่ 6 ต.ระแหง อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี

16 คน 

3. โครงการการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 1 มิ.ย. –  ก.ย. 2562 หมู่ 6 ต.คลองน้ าใส อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว 

2 คน 
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คณะ ชื่อโครงการ 
จ านวนนักศึกษา 

ที่เข้าร่วม 
งานวิชาศึกษาทั่วไป 
มีจ านวนนักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
VGE109 ทั้งสิ้น 539 คน   
มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 171 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.73 

1. “การเสริมทักษะเชิงประสบการณ์บัณฑิตจิตอาสา” 
ระหว่างพ.ย. 2562 – ก.พ. 2563  

171 คน 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2.4 (1) เวบ็ไซต์ : http://plan.vru.ac.th/ ข้อมูลสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 ข้อ 5. มีจ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยโดยส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการและคณะ ได้ด าเนินงานพันธกิจ

สัมพันธ์ กับชุมชน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 พบว่า ประชาชนใน ต.คลองห้า
มีการบริหารจัดการภายในชุมชน เป็นอย่างดี  

ในปีงบประมาณ 2559 ชุมชนได้รับงบประมาณโครงการประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และได้ขอค าแนะน าจากมหาวิทยาลัยในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน มหาวิทยาลัยได้ไปให้
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการท าก้อนเห็ดนางฟ้าภูฏาน จนชุมชนสามารถผลิตก้อนเชื้อเห็ดไว้เพาะปลูกและ
จ าหน่ายในชุมชน ต่อมาชุมชนได้มีการขยายโรงเรือนเพิ่ม เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการก้อนเชื้อเห็ดและ
ดอกเห็ดเพิ่มขึ้น หลังจากการติดตาม พบว่า มีเห็ดบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งชุมชนมีความต้องการน าเห็ดที่ไม่
สมบูรณ์มาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการแปรรูปเห็ดเป็นแหนมเห็ด  

ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้โดยส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ร่วมกับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าไปให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าภูฏานเป็นแหนมเห็ด 
หลังจากให้ความรู้ชุมชนได้ผลิตแหนมเห็ดบริโภคและจ าหน่ายภายในชุมชน  โดยได้รับองค์ความรู้เรื่อง
การตลาดจากคณะวิทยาการจัดการ ท าให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากผลผลิตเห็ดได้ทั้งหมด รวมทั้งท าให้ชุมชน 
ต.คลองห้ามีรายได้เพิ่มข้ึน            

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยโดยส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการได้ลงพื้นที่เพื่อ
ติดตามและประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ ทั้งนี้ได้ปรึกษากับก านัน ต.คลองห้า และได้รับทราบ
ถึงความต้องการของชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเพื่อจ าหน่ายและสร้างรายได้ ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการวิชาการจึงได้จัดท าโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และตราสินค้า โดยร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ในการไปให้
ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน   หลังจากที่ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการร่วมกับคณะต่างๆ ได้
ไปให้ความรู้แก่ชุมชนคลองห้าอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ต.คลองห้า จัดตั้งเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณพฒันาระบบสาธารณูปโภคในชมุชน เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมมือกัน การสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อย 2 กลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
ปลอดภัย ต.คลองห้า กลุ่มเกษตรเดียวกัน ต.คลองห้า (เกษตรปลอดภัยใจผู้บริโภค) กลุ่มไข่เค็มแม่บุญสืบ 
กลุ่มน้ าสมุนไพรบ้านคุณตา กลุ่มกระเป๋าผ้าคุณจิตร กลุ่มฟาร์มสุขเล็กเล็กขนมเปี๊ย ซึ่งในแต่ละกลุ่มมี       
การจัดการความรู้ของตนเอง และน ามาเผยแพร่ให้ชุมชนใกล้เคียง ส่งผลท าให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้
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เพิ่มข้ึนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ หลังจากนั้นชุมชนสามารถน าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยให้ความรู้ไป
วางจ าหน่ายในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 2 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (งาน
สินค้า OTOP ของดี 4 ภาค) และตลาดชุมชนบริเวณหน้าวัดหัตถสารเกษตร ตลาดหมู่ 5 และ10 เป็นต้น 
นอกจากนี้ชุมชน ต.คลองห้ามีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายภายนอก โดยผู้น าชุมชนได้น าชุมชน ต.คลอง
ห้าเข้าประกวดวิสาหกิจชุมชน ท าให้ชุมชนได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด จากนั้นได้เข้าประกวดระดับภาค 
จนได้รับรางวัลที่ 2 ระดับภาคพื้นที่ภาคกลาง   

ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยโดยส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการมีการลงพื้นที่
ชุมชน ต.คลองห้า เพื่อด าเนินโครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน - โครงการจัดท าหนังสือถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ 5 
ชุมชนใน จ.ปทุมธานี เพื่อถอดองค์ความรู้ของชุมชน ต.คลองห้า  จัดท าเป็นสารคดีโทรทัศน์เทิดพระเกียรติ
ชุดพลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น  ตอนที่ 9 ผัก สืบสาส์น ให้กับชุมชนใกล้เคียงสามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างมั่นคง ยั่งยืน ต่อไป 

และในปีงบประมาณ 2563 ได้ด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ในระยะที่ 1 
ได้ด าเนินการส ารวจและสืบค้นข้อมูลชุมชนเชิงลึก ท าให้ได้ข้อมูลพื้นฐานปัญหาความต้องการ ศักยภาพของ
ชุมชน  และประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชน ได้แผนที่แสดงศักยภาพของชุมชน และได้รูปแบบการ
พัฒนาชุมชนนวัตกรรมของ ต.คลองห้า อีกทั้งยังได้จัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา  
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืนๆ ได้เข้ามาศึกษา  ซึ่งในระยะที่สองมีแผนการด าเนินงานคือการ
จัดอบรมการท าการเกษตรแบบปลอดภัยให้กับประชาชนที่สนใจทั้ง ต.คลองห้ามีแผนการด าเนินงานในด้าน
การจัดท าตลาดนัดชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการท าบรรจุภัณฑ์และสลากสินค้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และ
กลุ่มผู้ท าขนมอบ  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ต่อไป 
                      

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2.5(1) รางวัลวิสาหกิจชุมชน ต.คลองหา้ 
3.2.5(2) คลิปวิดีทัศน์สารคดโีทรทัศน์เทดิพระเกียรติชุดพลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.2 
เป้าหมายป ี2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.2 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :  
รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ   
2) อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธพ์งศ์ 
3) อาจารย์อัจจิมา มั่นทน       4) น.ส.รัชนีกร พลเยี่ยม 
5) น.ส.บุญญรักษา อรรถพันธ ์ 6) น.ส.วิไลลักษณ์ การุญวงค ์
7) นายเมธี  ถูกแบบ             8) อาจารย์นักพัฒนา  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  
คณะ/วิทยาลัย 

โทรศัพท์ : 02-9093026 โทรศัพท์ :  
E-mail : learnoffice@vru.ac.th E-mail :  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3   : จ านวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
เกณฑ์การประเมิน : 

การแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดเป็นคะแนนระหว่าง 0 -5 จ านวนเงิน
สนับสนุนงานบริการวิชาการต่อสังคม เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ าทั้งหมด(ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 416 คน จ านวนเงิน

สนับสนุนงานบริการวิชาการต่อสังคมทั้งหมด จ านวน 29,525,220.40 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางแสดงโครงการด้านบริการวิชาการและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการต่อสังคมจากงบประมาณแผ่นดิน 
(งบประมาณยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและการศึกษา) 
1.1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

6,243,900.00 

1.2 โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนักเรียน จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน 

1,132,700.00 

1.3 โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบน
พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน 

1,500,000.00 

1.4 โครงการยกระดับ ONET ให้ได้รับมาตรฐานที่
สูงขึ้น 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน 

1,039,600.00 

1.5 โครงการขยายผลต่อยอดการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชนการ
เ รี ย น รู้ ท า ง วิ ช า ชี พ  (Professional Learning 
Community : PLC) เพื่อพัฒนาครูให้สร้างและใช้
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อศาสตร์และศิลป์ด้าน
การอ่าน การเขียนการสื่อสาร STEM และการคิด
ค านวน 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน 

1,500,000.00 

1.6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม ่

961,500.00 

1.7 โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 400,000.00 

1.8 โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาด
แคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

ส านักงานอธิการบด ี 800,000.00 

1.9 โค รงก ารบ่ ม เพ าะ ให้ บั ณ ฑิ ตมี ทั กษ ะ เป็ น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้บริบทของการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม ่

294,000.00 

รวม 13,871,700.00 
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 

2. จ านวนสนบัสนนุงานบริการวิชาการต่อสังคมจากงบประมาณรายได้ 

2.1 โครงการติวสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

16,210.00 

2.2 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 249,500.00 

2.3 โครงการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส านักงานอธิการบด ี 118,000.00 

2.4 โครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปทุมธานี 
สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

12,587,750.40 

2.5 โครงการสัมมนาเพื่อความรู้ต่อเนื่องทางวิชาการ
บัญชี CPD 

คณะวิทยาการจัดการ 59,800.00 

2.6 โครงการสัมมนาเรื่ อง ทิ ศทางมรภ . สู่ การ
ขับ เคลื่ อนประ เทศของคณ ะกรรมาธิการการ
อุดมศึกษาฯ วุฒิสภา 

ส านักงานอธิการบด ี 85,000.00 

2.7 โครงการอบรมส่งเสริมการิจัยระดับนานาชาติ 
การประยุกต์ทฤษฎีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

50,000.00 

2.8 โครงการอบ รมความรู้ เพื่ อทดสอบ เป็ น ผู้
ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร 

คณะวิทยาการจัดการ 63,360.00 

2.9 โค ร งงก า รอ บ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร  English 
Intensive Course 

ศูนย์ภาษา 797,000.00 

2.10 โครงการอบรมเพื่ อ เพิ่ มผลผลิตแก่สถาน
ประกอบการ FNDT TPM Technical 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 86,400.00 

2.11 โครงการอบรมวิธีใช้โปรแกรม PLS-SEM คณะวิทยาการจัดการ 40,500.00 

2.12 โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครู
ยุคใหม่ ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและคณะครศุาสตร ์

1,500,000.00 

รวม 15,653,520.40 

รวมงบประมาณทั้งหมด 29,525,220.40 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการต่อสังคมต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
29,525,220.40 

= 70,974.09 บาท 
416 

 
2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
70,974.09 

x 5 =  14.19 คะแนน 
25,000 
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หมายเหตุ : 
การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยและ

นับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ โดยรวมอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยจากระดับคณะ/
วิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุนที่มีอาจารย์ประจ าสังกัดอยู่ ได้แก่ งานศูนย์ภาษา และงานศึกษาทั่วไป สังกัด
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : ตัวบ่งชี้ 3.3 
เป้าหมายป ี2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

25,000 บาท 70,974.09 บาท 5 คะแนน บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ 3.3 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3(1) แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 
3.3(2) รายงานรายได้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.3 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :  
-รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ     
2) อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธพ์งศ์  
3) อาจารย์อัจจิมา มั่นทน          4) น.ส.รัชนีกร พลเยี่ยม 
5) น.ส.พัทธนนัท์ มาเจิรญมหัทธโน   6) น.ส.สุภาพร  แซ่ภู่ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
ส านักสง่เสริมการเรียนรู้และบรกิารวิชาการ 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  
คณะ/วิทยาลัย 

โทรศัพท์ : 02-9093026 โทรศัพท์ :  
E-mail : learnoffice@vru.ac.th E-mail :  
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   : ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : รอบปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562– 31 พฤษภาคม 2563) 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ข้อ 1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็น
ไทย เพ่ือการธ ารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตาม
จุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ

ความเป็นไทย เพื่อการธ ารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  แนวนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และนโยบาย
มหาวิทยาลัย  ซึ่งระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี (2562-2563) มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรม และการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูเผ ยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ก าหนด
นโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2563 ของงาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยได้ก าหนดนโยบาย และตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังต่อไปนี้  

นโยบายและทิศทางส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย 
1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย   
2. การจัดบริการทางวิชาการ สืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตาม    

อัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น   
3. การพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
4. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
1. ร้อยละความส าเร็จโครงการ/กิจกรรมตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการด าเนินการ

บรรลุวัดเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. จ านวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและด าเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 1 เครือข่าย 
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ร้อยละของโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนที่

ด าเนินการตามแผน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(เอกสารหมายเลข 4.1.1(1)) 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1.1(1) แผนปฏบิัติการประจ าปี งบประมาณ 2562-2563 งานศิลปวัฒนธรรม 
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 ข้อ 2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัย  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 
2562 ค าสั่งที่ 1174/2562  ลงวันที่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เพื่อท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายและ
ทิศทางส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย เพื่อธ ารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย
มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกับ  ผู้ช่วยอธิการบดี  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากร องค์การนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ  มีการจัดประชุมเพื่อจัดท าแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมประชุมร่วมกัน เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 
2562  โดยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ประจ าปีงบประมาณ 2562   มาจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 4.1.2(1))  
 

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย 

1.ร้อยละความส าเร็จโครงการ/กิจกรรมตามแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการด าเนินการบรรลุวัด
เป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2 . เพื่ อ ส ร้ า ง เค รือ ข่ ายและแลก เป ลี่ ย นด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและระดับสากล 

2.จ านวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและด าเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 1 เครือข่าย 

3. เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

3.ร้อยละการเบิ กจ่ ายงบประมาณ ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

4.ร้อยละของโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนที่
ด าเนินการตามแผน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ในการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตาวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 995,000 บาท ได้มีการปรับลดงบประมาณ 350,000 บาท เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 จึงท าให้งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 645,000 บาท เพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผนรายละเอียด ดังนี้   (เอกสารหมายเลข 2.4.1(2)) 
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โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้  

โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 
(บาท) 

คงเหลือ 

1.โครงการบริหารจัดการส่งเสริมท านุบ ารุง
ศาสนาและวัฒนธรรม 

268,000.00 230,515.75 37,484.25 

2.โครงการสร้างเครือข่ายจัดกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

106,000.00 44,000.00 62,000.00 

3.โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒธรรมต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

271,000.00 216,655.25 54,344.75 

รวมทั้งสิ้น 645,000.00 491,171.00 153,829.00 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1.2(1) ประชุมคณะกรรมการกองพัฒนานักศึกษา   ในการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ  ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 
น. ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

4.1.2(2) แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2563  

  ข้อ 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมิน
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัย  มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยและประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยได้ก าหนดให้คณะกรรมการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นัก
กิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของทุกคณะคณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ และมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลใน
การติดตามผลการด าเนินงาน  (เอกสารหมายเลข 4.1.3(1)) 
  

            โดยมีการด าเนินงานดังนี้                      
1. มีการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการก ากับติดตามโครงการและ

กิจกรรมตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         2. มีผู้ก ากับติดตามดูแลตัวบ่งชี้วัด ติดตามผลการด าเนินงานในการประชุมระหว่างการด าเนินงาน  
มีการติดตามผลการด าเนินงานโดยก าหนดข้อตกลงให้ผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละโครงการต้องด าเนินการ
สรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่ม และน ารายงานสรุปผลโครงการ (กนผ.05) ให้แก่คณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และผู้อ านวยการงานศิลปวัฒนธรรมในทุกครั้งหลังเสร็จสิ้น
โครงการภายใน 15 วัน  (เอกสารหมายเลข 4.1.3(2)) 
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3. มหาวิทยาลัยฯ  มีระบบรายงานการติดตามผลการด าเนิน โครงการและงบประมาณ  
(VRU Project Monitoring System)  เพื่อด าเนินการติดตามผลการการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
รวมถึงงบประมาณของงานศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการควบคุมก ากับติดตาม  
และรายงานผลในทุกไตรมาส และสรุปผลการด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 4.1.3(3))  
         ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 แล้วนั้น หลังจากที่ได้ด าเนินโครงการตามแผนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมราช
พฤกษ์ (เอกสารหมายเลข 4.1.3(4)) 
 
ตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

วัตถุประสงค์ของแผน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 

ผลการด าเนินงาน 

1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ทั้ งการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบสาน 
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

1.ร้อยละความส าเร็จ โครงการ/
กิ จ ก ร ร ม ต า ม แ ผ น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการด าเนินการ
บรรลุ วั ด เป้ าหมายตาม เกณ ฑ์ ที่
ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

9 กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ100 

2 . เพื่ อส ร้ า ง เครือข่ ายและ
แลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและระดับ
สากล 

2.จ านวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีความ
ร่วมมือด้ านศิลปวัฒนธรรมและ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 1 เครือข่าย 

4 เครือข่าย 

3. เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

3.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมหรือ
บริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

4.ร้อยละของโครงการเผยแพร่
กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนที่
ด าเนินการตามแผน  ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

9 กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 

100.00 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1.3(1) แผนปฏบิัติการประจ าปี งบประมาณ 2563 งานศิลปวัฒนธรรม 
4.1.3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 อาคาร 100 ปี  
สมเด็จพระศรีนครินทร์  

4.1.3(3) มีระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ  
(VRU Project Monitoring System) 

4.1.3(4) รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 
  ข้อ 4. จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เปน็การสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้ง
ด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความ
เป็นไทย 

ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัย โดยงานศิลปวัฒนธรรม มีการจัดโครงการ / กิจกรรมที่เป็นการสืบสานถ่ายทอด
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการ
พัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย  รายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้  (เอกสารหมายเลข 4.1.4(1)) 
สืบสานถ่ายทอดศิลปวัฒธรรม 

กิจกรรม สืบสาน ถ่ายทอด 

ผลที่ได้รับ 

ความรู้ 

การ
ประพฤติ
ตนให้

เหมาะสม 

เกิดสุนทรีย 
ทางศิลป 

ความรัก
และ

ภูมิใจใน
การเป็น

ไทย 
กิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู 
ประจ าปี 2562 วันท่ี 25 ก.ค. 62 

/ - / / / / 

กิจกรรมเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว                              
วันท่ี 26 ก.ค. 62 

/ / / / / / 

กิจกรรมเฉลมิพระเกียรต ิ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
วันท่ี 9 ส.ค. 62 

/ / / / / / 

กิจกรรมน้อมร าลึกในหลวง ร.9  
วันท่ี 9 ต.ค. 62 

/ / / / / / 



  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

108 
 

กิจกรรม สืบสาน ถ่ายทอด 

ผลที่ได้รับ 

ความรู้ 

การ
ประพฤติ
ตนให้

เหมาะสม 

เกิดสุนทรีย 
ทางศิลป 

ความรัก
และ

ภูมิใจใน
การเป็น

ไทย 
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมตั้งจติสวดมนต ์ 
วันที่ 16 ต.ค. 62            

/ - - / / / 

กิจกรรมประเพณลีอยกระทง ประจ าปี 
2562 วันท่ี 11 พ.ย.62 

/ / / / / / 

กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
9 วันท่ี 4 ธ.ค. 62 

/ / / / / / 

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย                   
สร้างสายใยชุมชน วันท่ี 11 ม.ค. 63       

/ / / - / / 

กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วม
สมัย วันท่ี 17-19 ก.พ. 63 

/ / / / / / 

 
 รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1.4(1) สรุปโครงการ / กิจกรรม สืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ศิลปวฒันธรรมของ

ประเทศไทยส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์   
 
  ข้อ 5. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 
เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการได้ และเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ 
 มหาวิทยาลัย โดยงานศิลปวัฒนธรรมมีฐานข้อมูลด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์สามารถค้นหาแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมได้ในเว็บไซต์ ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม , กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม, กรมศิลปกร, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ส านักวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นต้น และมี
การบริการการทางด้านยืม-คืนอุปกรณ์ ของงานศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษา หน่วยงานภายใน และ
บุคคลทั่วไปสามารถมาใช้บริการและยังเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อ
สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ (เอกสารหมายเลข 4.1.5(1)) 

1. จัดท าวารสารวัฒนธรรมท้องถิ่น  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1  ประจ าปี 2562  โดยมีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน มีช่องทางการส่งไปตามมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ  (เอกสารหมายเลข 4.1.5(2)) 

2. การประชาสัมพันธผ์่านเว็บไซต์งานศลิปวฒันธรรมประกอบด้วยฐานข้อมูลความรู้ด้านท านุ
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี และภาพผลงานการแสดงทัง้ในและต่างประเทศ  

3. การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ในการจัดโครงการ
แต่ละคร้ัง มีดังนี้ 

 3.1 ป้ายประชาสัมพนัธ์และลงเว็บไซต์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2 เก็บภาพกิจกรรมและองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรม 
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3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบของสื่อออนไลน์ และท าเป็นรูปเล่มเพื่อเป็นฐานข้อมูลการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับ 
 โครงการ/กิจกรรม จัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อบริการให้บุคคล
ทั่วไป สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ผู้จัดท า งานศิลปวัฒนธรรม ประโยชน์ที่
ได้รับ เพื่อสืบค้นข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยให้ข้อมูลแก่บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ 
แหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย คือ ลานวัฒนธรรมแต่ละคณะ ชื่อแหล่งเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยงานศิลปวัฒนธรรมร่วมงานน าเสนอผลงานสร้างสรรค์
ระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ณ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 4.1.5(3)) 
 

ฐานข้อมูลหรือการ
บริการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร ์

ผู้ให้ประโยชน ์

ประโยชน์ของฐานข้อมูล บุคคล
ภายใน 

บุคคล 
ภายนอก 

1. เว็บไซต์วฒันธรรม 
/ / 

สืบค้นข้อมูล ดา้นศิลปวัฒนธรรมภายใน
มหาวิทยาลยัและจงัหวัดปทุมธานี 

2. วารสาร
ศิลปวัฒนธรรม 

/ / 
รวบรวมข้อมูลเผยแพร่บทความด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาและอาจารย์ 

3. เพจงาน
ศิลปวัฒนธรรม / / 

สืบค้นข้อมูล ดา้นศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยและจังหวัด
ปทุมธาน ี

          
แหล่งการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร ์

ผู้ให้ประโยชน ์
ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ บุคคล

ภายใน 
บุคคลภายนอก 

1. เรือนไทย 
/ / 

แหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวฒัธรรม 
และสร้างรายไดต้่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2. ลานวัฒนธรรม 
/ / 

แหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวฒัธรรม 
และสร้างรายไดต้่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3. เครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

/ / 
แหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวฒัธรรม 
และสร้างรายไดต้่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4. ตลาดวัฒนธรรม 
/ / 

แหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวฒัธรรม 
และสร้างรายไดต้่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1.5(1) สรุปกิจกรรม“มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” 
4.1.5(2) เว็บไซต์ของงานศิลปวัฒนธรรม  http://culture.vru.ac.th/ 
4.1.5(3) วารสารวฒันธรรมท้องถิ่น  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1  ประจ าปี 2562   

http://culture.vru.ac.th/
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : ตัวบ่งชี้ 4.1 
เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1 – 5) 5 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ 4.1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือกับ
นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากรและชุมชน ร่วม
กิจกรรมด้านท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และของชาต ิ
2. งานศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบและประสาน
การท างานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 
 

       มหาวิทยาลยัมีโครงการหรือกิจกรรมที่จะส่งเสริม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาหรืออาจมีการน า
งานดา้นศลิปะและวฒันธรรมไปบูรณาการกับการเรียน
การสอน นอกจากนี้ควรสง่เสริมกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอาจมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี มากข้ึนเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานให้
เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่นยังคงอยู่ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรก าหนดโครงการสร้างความภูมิใจในเร่ือง
ศิลปวัฒนธรรม  ทั้งการตระหนกัการอนุรักษ์
และการพัฒนาให้เกิดกับนักศึกษา  ศิษย์เก่า 
ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน 
2.  มหาวิทยาลัยและคณะควรเร่งสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ  ด้านศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ 

       มหาวิทยาลัยควรเนน้การท าด าเนนิงานดา้นศลิปะ
และวัฒนธรรมกับชุมชนให้มากขึ้นอันเนื่องมาจากงาน
ศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งทีต่ั้งใกล้ชิดกับชุมชนจะเปน็ส่วน
เสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและอนุรักษ์สืบ
สานความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปได้จะท าให้
เกิดประสิทธิภาพในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้
ดียิ่งขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ออกสู่ระดับสากลนั้นควรเริ่มจากการประสานความร่วมมือในระดับ
ท้องถิ่นและการพัฒนาสื่อเพื่อน าเสนอวัฒนธรรมออกสู่สากล   

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 4.1 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
-อาจารย์ปิยะ สงวนสนิ 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ  
2) น.ส.วราภรณ์ ไชยสุริยานันท ์
3) นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ ์4) น.ส.ปรีญา สุขประเสริฐ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
-กองพัฒนานักศึกษา งานศิลปวฒันธรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  

โทรศัพท์ : 08 6309 1801 โทรศัพท์ : 08 1739 3855  08 4223 5626 
E-mail :  varaporn@hotmail.com E-mail : tong_top3135@hotmail.com 

            Priya.suk@vru.ac.th 
 

mailto:varaporn@hotmail.com
mailto:tong_top3135@hotmail.com
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   : ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ ์
การคิดรอบ : รอบปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
เกณฑ์การประเมิน : ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 โดยรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะ
จ านวน 5 องค์ประกอบ โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ ภาพรวมคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.36 (ระดับดี) สรุปภาพรวมคะแนนแต่ละคณะดังนี้  
 

ตางรางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะ/วิทยาลัย  

ที ่ คณะ/วิทยาลัย 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ระดับ
คุณภาพ 

วันเดือนปีท่ีรับการ
ประเมิน 

1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.46 ดี  1 กรกฎาคม 2563 
2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.13 ดี 1 กรกฎาคม 2563 
3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.32 ดี 1 กรกฎาคม 2563 
4 สาธารณสุขศาสตร์ 4.30 ดี 1 กรกฎาคม 2563 
5 ครุศาสตร์ 4.67 ดีมาก 2 กรกฎาคม 2563 
6 วิทยาการจัดการ 4.38 ดี 3 กรกฎาคม 2563 
7 เทคโนโลยีการเกษตร 4.40 ดี 3 กรกฎาคม 2563 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4.21 ดี 3 กรกฎาคม 2563 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 34.87   

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.36 ดี  
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ จ าแนกตามองค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด  

คณะ/วิทยาลัย 
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 

คุร
ุศา

สต
ร ์

มน
ุษย

์ศา
สต

รแ์
ละ

สัง
คม

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

ี 

เท
คโ

นโ
ลย

ี
อุต

สา
หก

รร
ม 

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

เท
คโ

นโ
ลย

ี 
กา

รเก
ษต

ร 

วิท
ยา

ลยั
นว

ัตก
รร

ม 
กา

รจ
ัดก

าร
 

สา
ธา

รณ
สุข

ศา
สต

ร ์

องค์ประกอบท่ี 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน         
1.1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.68 4.48 4.53 4.75 4.35 4.38 4.49 4.94 

1.2. อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิ ป.เอก 5.00 3.13 4.83 4.38 3.57 4.38 5.00 4.00 
1.3. อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

3.09 1.97 3.41 3.96  3.74 4.58 
1.34 
 

2.33 

1.4. ผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

2.95 0.18 0.14 0.05 0.08 0.63 3.24 0.25 

1.5. การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

1.6. กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 4.29 3.29 3.82 3.85 3.62 3.99 4.01 3.59 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรม         
2.1. ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา
งานวิจัยหรือสร้างสรรค ์

5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2.2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2.3. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคลอ้งกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศฯ 

5.00 
 

5.00 
 

5.00 
 

3.75 
  

5.00 
  

5.00 
 
 

5.00 
  

5.00 
 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 5.00 5.00 5.00 4.25 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ         

3.1. การบริการวิชาการแกส่ังคม 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

3.2 ระดับความส าเร็จของการบรกิารวิชาการ 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 3 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.50 4.50 

องค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

4.1. ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะฯ 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 4 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
5.1. การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจฯ 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 

5.2. ระบบการบรหิารและพัฒนาบุคลากร 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 3.00 5.00 

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5.4 การพัฒนาคุณครู (เฉพาะคณะครุศาสตร์) 5.00        

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 5 5.00 5.00 5.00 4.67 5.00 4.33 4.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.67 4.32 4.46 4.13 4.38 4.40 4.21 4.30 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2562 
                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

113 

สูตรการค านวณ  

 
34.87 

=   4.36 คะแนน 
8 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4.51 4.36 4.36 ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 
-คณะครุศาสตร์ 
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
-คณะวิทยาการจัดการ 
-คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
-คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
-วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-ทุกคณะการบริหารงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลยัอยู่ในระดับดีขึน้ไป 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- บุคลากรยังไม่เข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับ
คณะในบางประเด็น 

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกัน
คุณภาพระดับคณะ 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.1 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
-รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต์  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.อัญชัญ ยุติธรรม       2) น.ส.ศิริวรรณ สุขแซว 
3) นายเกรียงไกร แก้วหลอย 4) น.ส.จิตประภา  ยุบลชิต 
5) น.ส.กานติมา  พันชน  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
- งานมาตรฐานและจดัการคุณภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  
-คณะ/วิทยาลัย 

โทรศัพท์ : 02-529-0674 โทรศัพท์ : - 
E-mail : - E-mail : -  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   : การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : เกณฑ์ข้อ 1 2  และ 3 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 เกณฑ์ข้อ 4 และ 5 ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ข้อ 1. ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน มีการน าข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ์  มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  มีการประเมิน
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ผลกระทบต่อการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมองค์กร ได้แก่  
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580  นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผนแม่บท  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2580  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 
2564 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 -2564 ฉบับปรับปรุง 

นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจั ยและ
นวัตกรรม 

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
 ในพระบรมราชูปถัมภ์  

แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี และแผนพัฒนาจังหวัด
สระแก้ว  

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 

ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 

รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญตามตารางข้างต้น การน าข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 (เอกสารแนบ 5.2.1(1))  มาใช้ประโยชน์ในการ
ก าหนดโครงการหลักของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย  เช่น สถิติจ านวนนักศึกษาที่
เปรียบเทียบ 3 ปี และมีแนวโน้มที่ลดลง ท าให้เกิดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มนักศึกษา หรือ
เป้าหมายอ่ืน เช่น การลงหลักสูตรการรับนักศึกษาในเว็บเพจ Dekdee.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการค้นหา
ข้อมูลทางการศึกษา  เป็นต้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดสัมมาเชิงปฏิบัติการทบทวน และก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ทบทวนวิสัยทัศน์ในช่วง      
ไตรมาสที่ 1-2  ซึ่งผู้บริหาร บุคลากร มีส่วนรวมในการก าหนดทิศทางขององค์กร ในระหว่างวันที่ 21 -23 
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มีนาคม 2562 โรงแรมเดอะ เวโล โฮเต็ล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ปั้ม แทรค จังหวัดสระแก้ว  และจัดท าสรุปผล
การสัมมนาเชิงปฏิบัติความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม(เอกสารแนบ 5.2.1(2)) พร้อมทั้งจัดท าร่าง 
แผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (เอกสารแนบ 5.2.1(3))และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ 5.2.1(4)) เสนอให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เห็นชอบ หรือมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเพิ่มเติม  คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย มีมติเห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่   
คร้ังที่ 4/2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  (เอกสารแนบ 5.2.1(5)) จากการประชุม มีข้อสรุปดังนี้   

วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

พันธกิจ 
1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น    

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชน
ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน   

ได้มีการถ่ายทอดทิศทางการน าองค์กร และน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง เช่น เว็บไซต์ เอกสารเล่มแผ่นกลยุทธ์ การประชุม เป็นต้น 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด
โครงการ และ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ และผู้ก ากับติดตามตัวชี้วัด และได้เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยรับทราบ และตกลงเป้าหมายการด าเนินงาน  

เมื่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย แล้ว หน่วย งานภายใน
มหาวิทยาลัยมีทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 และ 
แผนปฏิบัติการ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะต้องเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการหน่วยงาน  แนว
ทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะต้องค านึงถึงค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้และตามที่ได้มอบหมาย
ไว้ และหน่วยงานทั้งหมด และบุคลากรจะต้องรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้
ได้ตามเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

กระบวนการติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผนได้น าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 58 ตัวชี้วัด บรรลุ 30 
ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 28 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 51.72 และตัวชี้วัดโครงการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
จ านวน 46 ตัวชี้วัด บรรลุ 25 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 54.35(เอกสารแนบ (5.2.1(6)) 
โดยมีการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562  วันศุกร์ที่ 
20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบ(5.2.1(7))  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัด
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เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ จ านวน 57 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดโครงการแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการจ านวน 48 ตัวชี้วัด โดยมหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
ทั้งหมด 2 ไตรมาส ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 

ประเภทตัวชี้วัด 
ไตรมาส 1 (ณ 16 ก.พ. 63) ไตรมาส 2 (ณ 8 พ.ค. 63) 

บรรลุ ไม่บรรลุ คิดเป็นร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ คิดเป็นร้อยละ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค ์
จ านวน 57 ตัวช้ีวัด 

3 54 5.26 5 52 8.77 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
จ านวน 48 ตัวช้ีวัด 

4 44 8.33 5 43 10.42 

     
ในการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 17 -18 
มีนาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยได้น าผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2 ไตรมาส) จาก
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัย มาจัดล าดับความส าคัญ 2 ล าดับ เพื่อด าเนินการทบทวนและ
จัดท าแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกันของ
ผู้บริหารและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 
ตารางแสดงจัดอบัดับความส าคัญจากความส าเร็จน้อยที่สุด  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(60 –64) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(60 –64) 

คิด
เป็น

ร้อยละ 

แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้าง
นวัตกรรม 

1. จ านวนชุมชนที่มี
ศักยภาพในการ
จัดการตนเอง  

≤ 15 
ชุมชน 

4  
ชุมชน 

26.67 มรว. ด าเนินภารกจิในด้านของการบริการวิชาการ 
ในการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยการความ
ร่วมมือระหว่างคณาจารย์ และบุคลากรของ มรว. 
และเครือข่ายในท้องถิ่น จนเกิดรปูแบบในการ
ด าเนินงาน และการสร้างนวัตกรรม 

2. จ านวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการเผยแพรห่รือ
อ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิง พาณิชย์
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือมี
ผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ  

≤ 2,000 
ผลงาน 

612 
ผลงาน 

30.60  จากผลการด าเนินงานท่ียังไมไ่ด้ตามเป้าหมาย มรว.
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดด้ าเนินการปรับปรุง
รูปแบบ วิธีการด าเนินการในการสนับสนุน กระตุ้น
ให้อาจารย์และบุคลากรผลติผลงานวิจัยจนสามารถ
สร้างนวัตกรรม ตั้งแต่การแกไ้ขระเบียบกองทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ท่ีสนับสนุนใหผ้ลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ และด าเนินทบทวนแก้ไข
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานท่ีมีความซับซ้อนและ
ล่าช้า ให้มีความถูกต้องและรวมเรว็มากข้ึน  
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และการจัดอับดบัความส าคัญจากผลความส าเร็จสูง 2 อันดับ ที่เกิดจากการพัฒนาจนเกิดผลบรรลุ คือ  
ตารางแสดงการจัดอับดับความส าคัญจากความส าเร็จสูงที่สุด  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(60 –64) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(60 –64) 

คิด
เป็น

ร้อยละ 

แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้าง
นวัตกรรม 

1. จ านวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
เผยแพรห่รืออ้างอิง 
หรือใช้ประโยชน์ เชิง
พาณิชย์ในระดบัชาติ
หรือนานาชาต ิ

≤ 100 
ผลงาน 

214 
ผลงาน 

100 พบว่าจากผลการด าเนินที่ด าเนินงานส าเร็จนั้น มา
จากการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรู้ 
KM ของบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ ที่
ร่วมกันสร้างแนวปฏิบัติทีด่ีด้านการจัดการเรยีนรู้เชิง
ผลิตภาพน าไปใช้ประโยชน์  โดยในทุกๆปีแต่ละ
หน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
ภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัและใหเ้กิดผลงานเชงิประจักษ์ของ
ผู้เรยีนมากยิ่งข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยไดร้ับ
การจัดอันดับความ
โปร่งใสที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 2 3.55 100 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกัน มีถา่ยทอดแนวทาง
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้แก่บุคลากร และ
ผู้เรยีนให้ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ ITA มีการ
ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานต่างหน้า
เว็บไซต์ เช่น การเงิน การจัดซื้อจดัจ้าง ด้านกฎหมาย 
ท าให้หน้าเว็บไซต์มีข้อมลูที่ปัจจุบนัในทุกๆ ปี เข้าถึง
ง่าย จึงส่งผลให้มคีะแนนท่ีเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี 

จากการล าดับความส าคัญของการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ท าให้เกิดโครงการที่จะ
สนับสนุนให้การด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ยังไม่ตอบสนองการด าเนินงาน ได้แก่ จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพใน
การจัดการชุมชนมหาวิทยาลัยมีการก าหนดโครงการจัดท าฐานข้อมูลระดับต าบล ทั้งในจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ทราบปัญหาเชิงลึกของท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด  ทั้งนี้ได้มีการ
เพิ่มเติมให้ค าจ ากัดความ ค านิยาม เพื่อให้สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานและจัดเก็บถูกต้อง การปรับลด
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ที่ตั้งค่าเป้าหมายสูง และถูกบรรจุอยู่ใน(ร่าง)แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง 2560 
-2564 (เอกสารแนบ(5.2.1(8)) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ
(5.2.1(9))   
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 1 : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2.1(1) สารสนเทศมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2561 

5.2.1(2) รายงานสรุปผลการสัมมนาเชงิปฏิบัติการทบทวนและจัดท าแผน  
5.2.1(3) ร่าง แผนกลยทุธ์ระดบัมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564  
5.2.1(4) ร่าง แผนปฏิบัติการระดบัมหาวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
5.2.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชปูถัมภ์ คร้ังที่ 4/2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 
5.2.1(6) รายงานผลการด าเนนิงานตัวชี้วดัเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดโครงการ มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.2.1(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
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ในพระบรมราชปูถัมภ์ ครั้งที่ 12/2562 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
5.2.1(8) (ร่าง)แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบบั

ปรับปรุง) พ.ศ. 2560 -2564 
5.2.1(9) (ร่าง) แผนปฏบิัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 1 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
- ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 2) นางนงลักษณ์ สมณะ  
3) น.ส.วชิราพร สมอทอง 4) น.ส.อรอุมา พรหมน้อย 

 ข้อ 2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร 
ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 

ผลการด าเนินงาน 
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการ

บริหารและปฏิบัติงาน โดยประชุมทีมผู้บริหารพร้อมมอบหมายค าสั่ง แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย นโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องให้กับรองอธิการบดีทั้ง 5 ท่าน         
ที่ รับผิดชอบงานตามขอบเขตปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่ได้แบ่งตามส่วนราชการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามกรอบของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
และถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ หรือใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง 
 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการ คณบดี 
ทุกคณะ ได้ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์  พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานและมอบหมายแนว
ทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีจัดการประชุม
ชี้แจง เสวนาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562  ในวันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562        
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ และ อาคารหอประชุม 80 ปี        
วไลยอลงกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอด ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และ
นักศึกษา นอกจากนี้ได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจการรับรู้ และความเข้าใจเรื่อง.ทิศทางขององค์กร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยส ารวจผ่าน
แบบสอบถามจะเห็นได้ว่า บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีการรับรู้และความเข้าใจในทิศทางของ
องค์กร อยู่ที่ร้อยละ 90 (เอกสารแนบที่ 5.2.2 (1)) ส าหรับช่องทางการสื่อสารในการเผยแพร่ วิสัยทัศน์  
พันธกิจ นโยบาย 
 

กลุ่มลูกค้า 
ออนไลน์ ออฟไลน์ 

YouTube Facebook Line www ประชุม จัดกิจกรรม เข้าเยี่ยม ความถี ่
นศ.ป.ตรี X X X X    เดือนละ 1 
นศ.บัณฑิต X X X X X X  เดือนละ 1 
นศ.ต่างชาติ X X X X X X X เดือนละ 1 
อาจารย์/บุคลากร X X X X X X X เดือนละ 1 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย X X X X   X เดือนละ 1 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 2 : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2.2(1) รายงานผลการส ารวจการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองทิศทางการน าองค์กร
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 2 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
- ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 2) นางนงลักษณ์ สมณะ  
3) น.ส.วชิราพร สมอทอง 4) น.ส.อรอุมา พรหมน้อย 

 ข้อ 3. มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีการจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย  รอง
อธิการบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยง  เพื่อท าหน้าที่วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบตามค าสั่งที่ 3144/2562     
ลงวันที่  31 ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.2.3(1))  และได้การจัดบันทึกข้อความเลขที่  อว 
0630.011/176 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5.2.3(2))  เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบยุทธศาสตร์ตามรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
ด าเนินการจัดท าแบบรายงานการตรวจวิเคราะห์ตามแบบฟอร์ม RM1 – RM3 และจัดส่งมาให้กองกลางรวบรวม
เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 
มกราคม 2563 (เอกสารหมายเลข 5.2.3(3)) เพื่อร่วมกันจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2562 โดยน าผลรายงานก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามแบบฟอร์ม (RM1) มาร่วมกันวิเคราะห์ความ
เสี่ยง จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ โดยมีกระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 5 กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น  มีกระบวนงาน
กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ จ านวน 1 กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ มีกระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ จ านวน 2 กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรณ รงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ านวน 1 กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล จ านวน 2 กิจกรรม  
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มีการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ลงแบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM-2) โดย
น าผลรายงานก าหนดของเขตความรับผิดชอบตามแบบฟอร์ม (RM1) มาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยง
อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็น
ส่วนประกอบในการด าเนินการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยง
ในหลายด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation 
Risk) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ 
(Financial Risk) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)  และประเมิน
ความเสี่ยง เพื่อประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ  ผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อวัดระดับ
ความเสี่ยง ทั้งหมด 11 กิจกรรม แบ่งเป็นระดับต่ า 4 กิจกรรม ระดับกลาง 3 กิจกรรม ระดับสูง 2 กิจกรรม 
และระดับสูงมาก 2 กิจกรรม ส าหรับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้ คือระดับสูง (10-19) และระดับสูง
มาก (20-25) เป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการควบคุม/ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ จ านวน 4 เรื่อง โดย
จ าแนกปัจจัยเสี่ยงที่เกิดผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกสรุปดังตารางต่อไปนี้ 

ความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑติโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารฐัเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้านการด าเนินงาน 
1. จ านวนนักศึกษาไม่เปน็ไปตาม
แผนการรับนักศึกษา 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- สภาวะเศรษฐกิจท าให้นักเรียนยังไม่ตดัสินใจที่จะศึกษาต่อ 
- หลักสูตรมหาวิทยาลยัอื่นนา่สนใจมากกว่า 
- การแข่งขันการรับนักศึกษาระหว่างสถาบันมีสงู 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 
- เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาบางหลักสูตรสูงกวา่หลักสูตรที่
ใกล้เคียงกันในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
- หลักสูตรไม่หลากหลายและมขี้อจ ากัดด้านระยะเวลาการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาผา่นเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตาม
เป้าประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- กรอบระดับความสามารถสูงกว่ามาตรฐานความสามารถของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนในประเทศไทย 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
ด้านการด าเนินงาน 
1. อาจารย์ไม่มีผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์พฒันาท้องถิ่น 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ระบบบริหารงานวิจัยระดบัประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- จ านวนอาจารย์เข้าใหม่มีจ านวนเพิ่มข้ึนและยังขาดความรู้
ประสบการณ์ในการท างานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 
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ความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการที่เป็นเลศิมีธรรมาภิบาล 
ด้านการด าเนินงาน 
1. ผู้ปฏบิัติงานยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการจัดซือ้ จัด
จ้าง และระเบียบการเบิกเงินต่างๆ ท า
ให้การด าเนินการเกิดความล่าชา้ 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
-  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  มีการเปลี่ยนแปลงผูป้ฏิบัตงิานอยู่เรื่อยๆ 

มีการน าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ (เอกสารหมายเลข 5.2.3(4,5)) เพื่อ
พิจารณา วาระที่ 5.1 โดยมติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ทบทวนกิจกรรม/โครงการที่จัดเพื่อลดความเสี่ยง 
ให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย  

มีการก ากับติดตามให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ 

- รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2563 รอบ 6 เดือน ( 1  ตุ ล า ค ม  2 5 6 2 -3 1  มี น า ค ม  2 5 6 3 )   โ ด ย จั ด ท า บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม
เ ล ข ที ่  อว 0630.011/096  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 -31 
มีนาคม 2563) (เอกสารหมายเลข 5.2.3(6)) และมีการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) (เอกสาร
หมายเลข 5.2.3(7))  เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
2 วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 (เอกสารหมายเลข 5.2.3(7)) และมีรายงานความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 -31 
มีนาคม 2563)  เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 
14 พฤษภาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 5.2.3(8)) เพื่อพิจารณา วาระที่ 5.4 มติที่ประชุมเห็นชอบ สรุปผล
มาจากการติดตามความก้าวหน้าตามแบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) โดยมีปัจจัยเสี่ยงตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง จ านวน 4 เรื่อง ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า-2019 แนวทางการแก้ไขคือรอให้สถานการณ์เป็นปกติ จ านวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 1 เรื่อง และมีความเสี่ยงที่ลดลง จ านวน 2 เร่ือง ได้แก่  

ความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน/ระดับความเสี่ยง 
1.จ านวนนักศึกษาที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ระดับที่
ก าหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด 

-ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือ ร้อยละ 85 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR หรือเทียบเท่า 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
-ปีงบประมาณ 2562 มีจ านวนผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR 
หรือเทียบเท่าระกับปริญญาตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้น
ไป จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 3.42 
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-ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.36  
ระดับความเสี่ยงลดลง 

2.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ระเบียบจัดซื้อ จัดจ้าง และระเบียบการเบิกเงินต่าง ๆ 
ท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า 

-ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คือ ร้อยละ 90 ของ
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด  
ผลการด าเนินงาน 
1. ผลการเบิกจ่าย 
-ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2562 เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 32.81  
-ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2563 เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 39.77  
2. สถิติการคืนเรื่องแก้ไข 
-ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.61 – 31 มี.ค.62)   
งานการเงินและบัญชีรับเรื่องทั้งหมด 8,175 เรื่อง 
ส่งคืนแก้ไข 1,437 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 17.58 
ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 – 31 มี .ค.63)    
งานการเงินและบัญชีรับเรื่องทั้งหมด 7,999 เรื่อง 
ส่งคืนแก้ไข 1,014 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 12.68 
ระดับความเสี่ยงลดลง 

 
- รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

2563 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 มิถุนายน 2563) ได ้จ ัดท าบ ันท ึกข้อความ เลขที ่  อว  
0630.011/166 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 -30 มิถุนายน 2563) 
(เอกสารหมายเลข 5.2.3(9)) และมีรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 -30 มิถุนายน 2563) (เอกสารหมายเลข 
5.2.3(10)) ซึ่งจะเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในเดือน สิงหาคม 2563
สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าตามแบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) โดยมีปัจจัยเสี่ยงตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง จ านวน 4 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 เรื่อง และมีการด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน 3 เรื่อง และความเสี่ยงที่ระดับความเสี่ยงที่ลดลง จ านวน 2 
เรือ่ง ได้แก ่

ความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน/ระดับความเสี่ยง 
1 จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษา 

-ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือ ร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาใหม่ 
ผลการด าเนินงาน 
-ปีงบประมาณ 2562 มีแผนการรับนักศึกษา 5,782 
คน รับจริง 2,272 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 
-ปีงบประมาณ 2563 มีแผนการรับนักศึกษา 4,070 
คน รับจริง 1,564 คน คิดเป็นร้อยละ 38.42 
ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม 
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1.จ านวนนักศึกษาที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ระดับที่
ก าหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด 

-ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือ ร้อยละ 85ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR หรือเทียบเท่า 
ผลการด าเนินงาน 
-ปีงบประมาณ 2562 มีจ านวนผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR 
หรือเทียบเท่าระกับปริญญาตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้น
ไป จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 3.42 
-ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.36  
ระดับความเสี่ยงลดลง 

2.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ระเบียบจัดซื้อ จัดจ้าง และระเบียบการเบิกเงินต่าง ๆ 
ท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า 

-ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คือ ร้อยละ 90 ของ
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด  
ผลการด าเนินงาน 
1. ผลการเบิกจ่าย 
-ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2562 เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 61.75  
-ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 63.31  
2. สถิติการคืนเรื่องแก้ไข 
-ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.61 – 30 มิ .ย.62)   
งานการเงินและบัญชีรับเรื่องทั้งหมด 12,062 เรื่อง 
ส่งคืนแก้ไข 2,038 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 16.89 
ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 – 30 มิ .ย.63)    
งานการเงินและบัญชีรับเรื่องทั้งหมด 11,099 เรื่อง 
ส่งคืนแก้ไข 1,370 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 12.34 
ระดับความเสี่ยงลดลง 

 

 ส าหรับรายงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยาน 2563) นั้น ก าหนดให้มีการส่ง
รายงานภายในวันที่  18 กันยายน 2563 และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในเดือน
กันยายน 2563 และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือนตุลาคม 2563 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 3 : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2.3(1) ค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ที่ 3411/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
5.2.3(2) บันทึกข้อความเลขที่ อว 0630.011/176 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอ

ความอนุเคราะห์ให้จัดท าข้อมูลการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (แบบฟอร์ม RM1-
RM3) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

5.2.3(3) การประชุมคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 
5.2.3(4) แผนการด าเนนิงานบริหารความเสี่ยงระดับมหาวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2.3(5) เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 2/2563 วัน

พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
5.2.3(6) บันทึกข้อความเลขที่ อว 0630.011/096  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอให้ส่ง

รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 

5.2.3(7) การประชุมคร้ังที่ 2/2563 เม่ือวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 
5.2.3(8) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
5.2.3(9) เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 5/2563 วัน

พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 
5.2.3(10) บันทึกข้อความเลขที่ อว  0630.011/166 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอให้

ส่งรายงานความก้าวหนา้ของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 มิถุนายน 2563) 

5.2.3(11) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 มิถุนายน 2563) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 3 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
- ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 2) นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข 
3) นางรัตนาภรณ์ หล้าสมบูรณ์  

 ข้อ 4. มีการประเมินการบริหารมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการ โดยผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย 

ผลการด าเนินงาน 
 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ผู้บริหารได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยค านึงประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ  ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล  มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนและจัดท าร่างกรอบแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มีมติเห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 4/2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นกรอบการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ จ านวน 57 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดโครงการแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการจ านวน 48 
ตัวชี้วัด โดยมหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด 2 ไตรมาส ข้อมูล 
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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ประเภทตัวชี้วัด 
ไตรมาส 1 (16 ก.พ. 63) ไตรมาส 2 (8 พ.ค. 63) 
บรรลุ ไม่บรรล ุ บรรลุ ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดเปา้ประสงค ์
จ านวน 57 ตัวชี้วัด 

3 54 5 52 

ตัวชี้วัดโครงการ 
จ านวน 48 ตัวชี้วัด 

4 44 5 39 

และน าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนและจัดท า
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม 
เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์  

โดยจากผลการด าเนินการที่ไม่บรรลุ 49 ตัวชี้วัด นั้น ได้ด าเนินการปรับปรุงหาแนวทางส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกันของผู้บริหารและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เช่นการให้ค าจ ากัดความ ค านิยาม 
เพื่อให้การด าเนินงานและจัดเก็บถูกต้อง การปรับลดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ที่ตังค่าเป้าหมายสูง 
และถูกบรรจุอยู่ใน(ร่าง)แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง 2560 -2564 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 5.2.4 (1) - 5.2.4 (6)) 

2) หลักประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้คณะ ส านัก สถาบัน ด าเนินงานตามพันธกิจ  
รับผิดชอบการด าเนินการตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดโครงการของมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยมีการ
ก ากับติดตามประเมินผลเป็นรายไตรมาส รวมถึงมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  โดยจะน าผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้ามายและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการปรับปรุงการด าเนินการต่อไป  (เอกสารหมายเลข 
5.2.4 (2)) 

3) หลักการตอบสนอง ผู้บริหารน าโดยอธิการบดีมีชอ่งทางการรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับฟังความ
ต้องการ หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ website  e-mail สายตรง และมอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้จัดพิมพ์ และ
รวบรวมเพื่อน าเสนอให้อธิการบดีพิจารณา และสั่งการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในการตอบสนองความคาดหวัง หรือ
ความต้องการและ ท าให้บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ  
นอกจากนี้ยังมีส่วนการตอบสนองเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การให้ทุนวิจัย  การให้ค่าตอบแทนต าแหน่ง
ทางวิชาการ  การตอบสนองต่อชุมชน เช่น การจัดอบรมเพื่อต่อใบขับขี่โดยการท าข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการ
ขนส่ง เปิดให้บริการอบรมเพื่อสอบใบขับขี่  การท าบริการด้านวิจัยโดยท าความข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น   การให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาครู  เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 5.2.4 (7)) 

4) หลักการรับผิดชอบ  ผู้บริหารก าหนดนโยบายการบริหารงาน  โดยค านึงถึงผู้มีสว่นไดส้่วนเสียและมีความ
รับผิดชอบต่อนโยบายที่ก าหนดไว้  สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งบริหารงานครอบคลุมตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาการวิจัย
และนวัตกรรม  การบริการวิชาการ  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลัก
ธรรมาภิบาล  โดยก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต
บัณฑิตโดยการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอ่
การแก้ไขปัญหาท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่อง
มากจากพระราชด าริ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรคแ์ละยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

  มหาวิทยาลัยมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  โดยให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะเป็น 3 รอบ คือ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน  และรอบ 9 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยค านึงถึงการด าเนินงานตามมติ  เพื่อให้การ
บริหารงานบรรลุเป้าหมาย  และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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5) หลักความโปร่งใส  ผู้บริหารทุกคน มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคลากรโดยผ่านทาง เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย  มีการตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละฝ่ายทุกรายการ  โดยให้ผู้ตรวจบัญชีจาก
ภายนอกเป็นผู้ตรวจ และสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  สภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ  
เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะด้านการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการน าระบบสามมิติ 
และระบบอ่ืนๆ ของกรมบัญชีกลางมาใชเ้พื่อเป็นการตรวจสอบทางการจัดซื้อ  จัดจ้าง  การตัดยอด การใช้งบประมาณ 
เพื่อความถูกต้องและโปร่งใส และยังมีการแต่งตั้งกรรมการกลางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ  เป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้องในการด าเนินการอีกทางหนึ่งด้วย  และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ด าเนินการตรวจสอบ
กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการการเงินและงบประมาณอีกครั้ง  รวมถึงมีการเผยแพร่รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยผ่านทาง Website ให้ประชาคมได้มี
ส่วนในการรับรู้ รับทราบ (เอกสารหมายเลข 5.2.4 (7)) 

6) หลักการมีส่วนร่วม  เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน  มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญ 
เช่น การทบทวนจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ข้อเสนอแนะในทุกๆ เรื่อง ในการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคเรียน  และ
แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอ่ืน เช่น  เว็บไซต์ Facebook กล่องรับความคิดเห็นที่ตั้งอยู่หน้าส านักงานอธิการบดี 
โดยผู้บริหารจะด าเนินการตอบในทุกๆ เรื่อง  นอกจากนี้ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยังมีผู้แทน
จากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  เช่น คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  กรรมการประจ าส่วนราชการของหน่วยงานต่างๆ (เอกสารหมายเลข 5.2.4(8) – 5.2.4(9)) 

7) หลักการกระจายอ านาจ  อธิการบดีได้ก าหนดและมอบอ านาจในการบริหารและการตัดสินใจแต่ละเรื่อง
ให้แก่รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายโอนอ านาจในการตัดสินใจ
ไปยังคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ตั้งขึ้น  โดยมุ่งประโยชน์ของผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง  เช่น คณะกรรมกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยอธิการบดี เช่น คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 5.2.4(10) – 5.2.4(12)) 

8) หลักนิติธรรม บริหารงานตามเจตนารมณ์ของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจัดท าเอกสารรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศต่างๆ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

9) หลักความเสมอภาค  ให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในด้านการบริหารจัดการ  การบริหารงาน  อาทิ
เช่น  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยออกเป็นข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559   ส าหรับสายวิชาการ   และคู่มือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับสายสนับสนุน  มีการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกเพศ  ทุกภาษา  ทุกช่วงอายุ  
รวมทั้งมีการจัดการฝึกอบรมที่หลากหลายให้กับประชาชนทุกกลุ่ม (เอกสารหมายเลข 5.2.4(13) – 5.2.4(14)) 
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ  ในแต่ละครั้งจะผ่านการพิจารณาที่ต้องมีความ
เห็นชอบ  โดยมีวาระเพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารชุดต่างๆ อย่างชัดเจน  โดยในการ
ประชุมหรือตกลงใช้กลไกในการตัดสินใจ อาทิเช่น คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยจะ
ร่วมกันพิจารณางานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย   คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
จะร่วมกันพิจารณาเรื่องการบริหารบุคคลของบุคลากรประเภทต่างๆ กรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยพิจารณาใน
การตัดสินใจบริหารงานเรื่องต่างๆ ร่วมกัน  (เอกสารหมายเลข 5.2.4(15) - 5.2.4(18)) 

ทั้งนี้ งานบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท า “แบบประเมินการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good governance)” โดยด าเนินการจัดท าแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ 
Google Form ผ่านช่องทางการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายตามช่องทางต่างๆ อาทิเช่น หน้าเพจเฟสบุ๊คงาน



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2562 
                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

127 

บริหารงานบุคคล กรุ๊ปไลน์ต่างๆ  SMS เพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน  ในการประเมินผู้รับการประเมิน
คือ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/กอง  ผู้ประเมินคือ บุคลากร  
นักศึกษา  ศิษย์เก่า  และผู้ประกอบการ   

ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 424 คน จ าแนกเป็น บุคลากร จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.47  นักศึกษา จ านวน 72 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.98  ศิษย์เก่า จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.83  
ผู้ประกอบการ จ านวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.77  และเครือข่ายความร่วมมือ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.94 

 
ผลประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.09 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.00 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4.01 

4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 4.01 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 3.94 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 3.91 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 3.95 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 4.12 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 4.05 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 4.05 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.01 

 จากผลการประเมินพบว่า  ประเด็นที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร มากที่สุด 3 ล าดับ คือ ล าดับ 1 หลักนิติธรรม (Rule of Law) ค่าเฉลี่ย 4.12  
ล าดับ 2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  ค่าเฉลี่ย 4.09 และ ล าดับ 3 หลักความเสมอภาค (Equity) 
และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  ค่าเฉลี่ย 4.05 เท่ากัน  ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 
ล าดับ คือ ล าดับ 1 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ค่าเฉลี่ย 3.91  ล าดับ 2 หลักความโปร่งใส 
(Transparency)  ค่าเฉลี่ย 3.94  และล าดับ 3 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ค่าเฉลี่ย 3.95  
โดยรวมจากการท าผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  ปีการศึกษา 2562 มี
ค่าเฉลี่ย 4.01 
 โดยมีแนวทางเสริมจุดอ่อน  ดังนี้ 

1) ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมในการรับรู้  เรียนรู้  ท าความเข้าใจ  ร่วมแสดง
ทัศนะ  ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญ 
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2) ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวของเพื่อร่วมคิดแนวทางหรือร่วมการแก้ไข
ปัญหา 

3) ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา
แผนงานหรืองานด้านต่างๆ 
 ทั้งนี้  งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี จะน าผลการประเมินการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  ปีการศึกษา 2562 เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม  เพื่อน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุง
การด าเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง  ข้อ 4 : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2.4 (1) แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2562) 
5.2.4 (2) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
5.2.4 (3)  รายงานผลการด าเนินการปี 2563 
5.2.4 (4) (ร่าง)แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบบั

ปรับปรุง) พ.ศ. 2560 -2564 
5.2.4 (5) ร่าง แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
5.2.4 (6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 12/2562 วันที่ 20 

ธันวาคม พ.ศ. 2562 
5.2.4 (7) รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
5.2.4 (8) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน

มหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.)   
5.2.4 (9) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ   
5.2.4 (10) ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2855/2562 เร่ือง มอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้รอง

อธิการบดี ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
5.2.4 (11) ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 13/2562 เร่ือง มอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี     

ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 
5.2.4 (12) ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2384/2560 เรื่อง มอบอ านาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
5.2.4 (13) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด

ปทุมธานี  ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 

5.2.4 (14) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.2.4 (15) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน

มหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.)   
5.2.4 (16) ค าสั่งมหาวิทยาลัย เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
5.2.4 (17) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
5.2.4 (18) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 4 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
- ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 2) นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข 
3) น.ส.สุภัทรา อภิชาติ  4) นายธนภรณ ไชยาวรรณ  

 ข้อ 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ โดยความรู้ที่ได้เกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล
ภายในองค์กร ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งาน
ฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด  

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินงานตามระบบการก ากับ ติดตามให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการ

ด าเนินการจัดการความรู้ มีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
 1. การก าหนดประเด็นความรู้ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการก าหนดประเด็น
ความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน โดยการจัดท าบันทึกขอให้ทุกหน่วยงานส่ง
รายชื่อคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2562 บันทึกข้อความที่ 250/2563 และ 
733/2563 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีการศึกษา 2562    
 2. ค้นหาองค์ความรู้ แต่ละคณะและหน่วยงานได้มีการค้นหาองค์ความรู้ ทั้งแบบ Explicit 
Knowledge ที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และถูกน ามาใช้จนประสบความส าเร็จ เช่น ส านักวิทยบริการ
ได้มีการจัดท าโครงการ การเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) การจัดการเรียนการสอนที่มีผลงานเป็น 
Productive Learning และแบบ Tacit Knowledge ที่อยู่ในตัวของผู้ที่มีประสบการณ์การท างานและมี
ความรู้ความสามารถ โดยผ่านการสอบถาม สัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆจากผู้ที่มีองค์ความรู้  เช่นการยื่นขอจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
 3. รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ คณะกรรมการจัดการความรู้ได้มีการจัดท า
บันทึกข้อความให้ทุกคณะและหน่วยงานส่งรายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามแผนการ
จัดการความรู้ (KM) ของทางมหาวิทยาลัย จากนั้นคณะกรรมการจัดการความรู้ได้รวบรวมองค์ความรู้และ
ถ่ายทอดผ่านทาง Fan Page ของงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ แบ่งปันความรู้ ด้วยการจัดท า
คลิป บทความ เผยแพร่ จัดท ารายการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น   
 4. น าองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริง คณะและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ที่รวบรวมไว้ไปปฏิบัติ 
เพื่อให้การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ร่วมกัน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สสร. 302 
โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกมาเป็นกรรมการตัดสิน 
โดยผลการประกวดระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รางวัลชนะเลิศ ส าหรับหน่วยงาน
สนับสนุน ส านักวิทยบริการได้รางวัลชนะเลิศ พร้อมกันนี้ท่านผู้ทรงได้ให้ค าแนะน าแก่คณะและหน่วยงาน
ต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการความรู้ในปีการศึกษาต่อไป ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการความรู้ของคณะและหน่วยงานต่างๆ ด้วยการจัดเวทีประกวดสุดยอดผลงานและนวัตกรรมการ
จัดการความรู้ “VRU-KM Best Practice Award” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งแต่ละคณะและหน่วยงาน
ได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 
 6. ทบทวนและประเมินผล ทุกคณะและหน่วยงานน าองค์ความรู้ที่ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้ว
ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงกระบวนการท างานของคณะและหน่ วยงานต่างๆ 
คณะกรรมการจัดการความรู้มีการทบทวนและประเมินผลกระบวนการจัดการความรู้ที่ด าเนินการแล้ว เพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ น าไปสู่การก าหนดประเด็นความรู้ในปีการศึกษาถัดไปถัดไป   
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง  ข้อ 5: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2.5(1) บันทึกข้อความที่ 250/2563 และ 733/2563 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีการศึกษา 2562    

5.2.5(2) รายงานผลการด าเนนิการจัดการความรู้ของแต่ละคณะ 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
- ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 2) นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข 
3) อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ์  4) อ.ธัชชัย อินทะสุข 
5) น.ส.สุภัทรา อภิชาต  6) นายธนภณ ไชยวรรณ  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5 
เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1 – 5) 5 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ 5.2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   :  ระบบการบรหิารและพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ 
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
  ข้อ 1. มีกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน 
และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
แผนบริหารบุคลากร (งานบริหารงานบุคคล) 
แผนพัฒนาบุคลากร(งานศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ) 

ผลการด าเนินงาน 
1.1 มหาวิทยาลัย โดยงานบริหารงานบคุคลได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคกก.ทบทวนข้อมูลและ

จัดท ากรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2562-2565 มีหน้าที่ประสานขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทบทวน
ข้อมูลและจัดท าการขอก าหนด แผน/กรอบอัตราก าลัง รวบรวมและรายงานข้อมูลต่อ คกก.อ านวยการ 
และคกก.สภามหาวิทยาลัย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยได้มีการ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคคก.จัดท าค่ากลาง
ของงานสนับสนุนวิชาการ มีหน้าที่ประสานขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดท าค่ากลางของงานสนับสนุ นวิชาการ 
รวบรวมและรายงานข้อมูลต่อคกก.อ านวยการ และคกก.สภามหาวิทยาลัย และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดท า
ค่ากลางของงานสนับสนุนวิชาการแล้ว หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดต้องน าค่ากลางไปใช้ใน
การวิเคราะห์อัตราก าลังของหน่วยงานซึ่งจะเกิดมาตรฐานภาระงานที่แต่ละแห่งใช้น าไปค านวณแบบเดียวกัน
ในต าแหน่งงานเดียวกัน 

ในส่วนของสายวิชาการ การค านวณอัตราก าลังเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง ภาระ
งานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 รวมถึง
การพิจารณาอัตราส่วนของอาจารย์ต่อภาระงานสอน และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อัตราส่วน
อาจารย์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบันและที่มีแผนจะเปิดสอนในอนาคต 

โดยเมื่อหน่วยงานภายในทุกแห่งจัดท าร่างกรอบอัตราก าลัง ที่มีความเหมาะสมกับภาระงาน 
หรือหน้าที่งานใหม่ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ระยะ 20 ปี หลังจากนั้นงาน
บริหารงานบุคคล จะท ารายงานสรุปและน าเข้าที่ประชุมคกก.ทบทวนข้อมูลและจัดท ากรอบอัตราก าลัง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562-2565 เพื่อรับฟังข้อแนะน าและให้ความเห็นชอบต่อที่ประชุม ก.บ.ม. โดยที่
ประชุมเห็นชอบในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง จ านวน 928 อัตรา จ าแนกเป็นสายวิชาการ 570 อัตรา และ
สายสนับสนุน 358 อัตรา มหาวิทยาลัยมีการทบทวนอัตราก าลังทุกปี โดยรายงานกรอบอัตราก าลังที่มีเสนอ 
ก.บ.ม. 
 1.2 มหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็นแผนระยะ 5 ปี          
(พ.ศ.2561-2565) โดยในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ฉบับนี้เป็นการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด มีการน า
เครื่องมือส าหรับประเมินขีดสมรรถนะของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ขององค์กรที่เรียกว่า  
HR Scorecard ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งราชการพลเรือน     
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ในเชิงระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติการเข้าไว้ด้วยกัน โดยมี“กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ”ประกอบไปด้วยมิติที่  1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์/มิติที่  2 
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Operational Efficiency)/มิติที่ 3 ประสิทธิผล
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)/มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  และมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  

มหาวิทยาลัย ได้น าเสนอแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565)           
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังที่ 3/ 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และ
มหาวิทยาลัยได้น าผลการด าเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพกาศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรมาใช้ประกอบในการปรับปรุงและจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ในแต่ละ
ปีงบประมาณ  โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ปรับปรุงและก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน จ านวน 12 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. การพัฒนา ปรับปรุง แผน/

นโยบายและระบบด้านการ
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล เชิ ง
ยุทธศาสตร์  

1.ระดับความส าเร็จของการมีและ
ใช้แผน/นโยบายและระบบด้าน
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล เชิ ง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1. กิจกรรม 28 จัดท าแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. กิจกรรม การปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล 

2. ร้อยละความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมตามแผน 

3. กิจกรรม/โครงการตามที่ก าหนด
ในแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

2. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
กระบวนการการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ  

3.ระดับความส าเร็จของการสร้าง 
พัฒนา ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล
หรือระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคคล  

4. โครงการพัฒนารบับสารสนเทศ
และฐานข้อมูลงานบริหารงาน
บุคคล 
5. กิจกรรม 45. โครงการอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(ภาคการศึกษาที1่) 
6. กิจกรรม 46. โครงการอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(ภาคการศึกษาที2่) 
7. กิจกรรม 47. โครงการอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(VGE101,108,109)  
8. กิจกรรม 55. โครงการการอบรม
เพื่อการเป็นอาจารย์ที่ดี. (To be a 
good teacher)  (50 คน) + 10 
9. กิจกรรม 56. โครงการอบรม
อาจารย์สู่มาตรฐานความเปน็
อาจารย์มืออาชีพระยะที่ 1 
(Introduction for VRU-PSF)   
(50 คน) + 10 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
10. กิจกรรม 57. โครงกาอบรมการ
สร้างแม่แบบอาจารย์มืออาชพี 
(VRU-PSF รุ่นที่ 1)  ต่างจังหวัด 3 
วัน 2 คืน 
(20 คน อาสาสมัครที่พร้อมพัฒนา
ตนเอง) + 10 คน 

3. การพัฒนาบุคลากรและ
สภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ งก า ร
บริหารทรัพยากรบุคคล  

4. ร้อยละของการสรรหา คัดเลือก 
การบรรจุแต่งตั้ง ถูกต้องและทัน
ตามระยะเวลาก าหนด  

11. กิจกรรมการรับสมัคร สอบ 
คัดเลือกบุคลากร 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
- กิจกรรมจากงานประจ า 

5. ร้อยละของบุคลากรและผู้น าที่
ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการ
ประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด(5.6) 

12. โครงการสร้างเสริมบุคลากร
บรรเทาสาธารณภัย 
13. กิจกรรม 36. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
คุณลักษณะและจรรยาบรรณของ
คณาจารย์และบุคลากร (3วัน)  
14. กิจกรรม 37. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน  
(2วัน)  
15. กิจกรรม 38. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม่  (1วัน) ครั้งที่1  
16. กิจกรรม 39. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม่  (1วัน) ครั้งที่2 
17. กิจกรรม 40. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม่  (1วัน) ครั้งที่3  
18. กิจกรรม 41. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม่  (1วัน) ครั้งที่ 4  
19. กิจกรรม 43. โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรใน
การศึกษาอบรมภายนอก  
20. กิจกรรม 44. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ 
(เทคนิคการบริการด้วยใจ,ท างาน
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เป็นทีมอย่างมืออาชีพ,เทคนิคการ
สื่อสารภายในองค์กร,พัฒนา
บุคลิกภาพ)   (3วนั)  
21. กิจกรรม 48.  โครงการเพื่อน
ชวนเพื่อนสอนแบบ Deep 
Learning (100 คน) +10 
22. กิจกรรม 49. โครงการ Deep 
Learning Skill Camp (อบรม
ภายนอก 3 วัน 2 คืน) (50 คน) + 
10 
23. กิจกรรม 50. โครงการ Train 
the Trainer for Deep Learning 
(30 คน)  + 10 
24. กิจกรรม 51. โครงการอบรม
เทคนิคการเรียนโดยใช้ผู้เรียนเปน็
หลัก (Active Learning)   (50 คน) 
+ 10 
25. กิจกรรม 52. โครงการอบรม
เทคนิคการเรียนแบบมีส่วนร่วม 
(Collaborative Learnig) (50 คน) 
+ 10  
26. กิจกรรม 53. โครงการอบรม
วิธีการคิดเพื่อก าหนดผลการเรียนรู้ 
(Design Thinking for Learning 
Outcomes) (50 คน)+10 
27. กิจกรรม54. โครงการอบรม
เครื่องมือการวัดผลการเรียนการ
สอน (Assessment Tools)(50 
คน) + 10 

6. ร้อยละของอาจารย์ ป ระจ า
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

28. กิจกรรมที่ 58 โครงการพัฒนา
คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจ า 

7. ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (5.3) 

29.กิจกรรมที่ 31 การขอก าหนด    
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) 

8. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
จากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การ
ประเมิน (5.5) 

30. กิจกรรม 33. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและ
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น(2 วัน) 
31. กิจกรรม 34. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่างานและ
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
การเขียนแบบประเมินค่างาน” 
32. กิจกรรม 35. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางาน
ป ระจ า สู่ ง าน วิ จั ย  Routine to 
Research (R2R)  สายสนับสนุน 
(3 วัน) 

9. ค่ า เฉลี่ ย ค วามพึ งพ อ ใจขอ ง
บุคลากร ต่อสภาพแวดล้อมด้าน
บุคคล (5.7) 

33. กิจกรรมไม่ใช้งบประมาณ 
การส ารวจความพงึพอใจของ
บุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้าน
บุคลากร 

4 : บริหารทรัพยากร 
     บุคคลอย่าโปร่งใส เป็น

ธรรมมีเจตจ านงในการ
บริหารที่สุจริต 

10. มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  ITA ในภาพรวม 

34. ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ
รับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
35. อบรมความรู้ และแนวปฏิบตัิที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน 

5 : สร้างความผาสุก ความพึง
พอใจ และสร้างคุณภาพชีวิต 
และความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน 

11. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย 

36. กิจกรรม 16. ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการจัดการ
ความสุขมหาวิทยาลัย 
37. กิจกรรม 17. ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานจัดการ
ความสุขประจ าหน่วยงาน 
38. กิจกรรม 18. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างสุข    
ในองค์กรของหน่วยงาน 
39. กิจกรรม 20. การแข่งขัน 
เปตอง วไลยโอเพ่น(ชมรมเปตอง)     
40. กิจกรรม 21. การวิ่งเก็บ
ระยะทาง (Virtual Run) (ชมรมวิ่ง
เพื่อสุขภาพ) 
41. กิจกรรม 22. การวิ่งเซลฟี่ 
(ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ) 
42. กิจกรรม 23 บ าบัดความเครียด
ด้วยแบดมินตนั (ชมรมแบดมินตัน) 
43. กิจกรรม 24. เรียนรู้ด้านดนตรี
บทกวีในสวน(ชมรมดนตรี) 
44. กิจกรรม 25. อาหาร-เครื่องดื่ม 
เพื่อสุขภาพ (ชมรมอาหารเพื่อ
สุขภาพ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
45. กิจกรรม 26. กิจกรรมออก
ก าลังกายทุกวนัจันทร์-ศูกร ์
เวลา 17.00-19.00 น. 
46. กิจกรรม 27. การแข่งขัน
ฟุตบอลสี่เสา้บุคลากรภายใน  
ทุกวันพุธ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-
สิงหาคม 63 เวลา 17.00-19.00 น. 

12 . จ านวนสวัสดิ การ และสิ่ ง
อ านวยความ สะดวกเพิ่มเติมที่
ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมายซึ่งมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร 

47.กิจกรรมการจัดท าระเบียบ
มหาวิทยาลยัเก่ียวกับการจัด
สวัสดิการ และด าเนนิกิจกรรม
สวัสดิการและสิ่งอ านวยความ 

และมีกิจกรรม/โครงการ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการบริหารงานบุคคลการจัดการ
ความสุขให้เกิดความผาสุกและความสมดุลในชวีิตและงาน และเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งคุณวุฒิและวิชาชีพ 
การเพิ่มพูนสมรรถนะ ทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุนปรากฏตามแผน สรุปได้ ดังนี้ 

กิจกรรม/โครงการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม  
กิจกรรม/โครงการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม   
กิจกรรม/โครงการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 22 โครงการ/กิจกรรม   
กิจกรรม/โครงการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม   
กิจกรรม/โครงการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 12 โครงการ/กิจกรรม   
โดยสรุป แผนงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีจ านวน รวมทั้งสิ้น 47 โครงการ/กิจกรรม 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.3.1(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและมติ คร้ังที่ 
4/2561 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 

5.3.1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและมติ คร้ังที่ 
5/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

5.3.1(3) แผนกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา สายวชิาการและสาย
สนับสนนุ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562- 2565) 

5.3.1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัและมติ คร้ังที่ 3/ 2561 วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2561 (แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี)   

5.3.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลยั(ก.บ.พ.) ในคราว
ประชุมคร้ังที่  1/2562 ในวันจนัทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 

5.3.1(6) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2565) 
5.3.1(7) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ปี (ปีงบประมาณ.2561-2562 –ก าลัง

ด าเนินการจัดท าปีงบประมาณ 2563) 
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 ข้อ 2. มีการก ากับติดตามกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
และสายสนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมีการก ากับ ติดตาม กรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา          

สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเป็นการรายงานจ านวนอัตราก าลังที่มีอยู่และต าแหน่งอัตราว่าง ในทุก
คร้ังที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย(กบม.) หรือการประชุมคณะกรรมการ
บริหารพนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.) ที่มีวาระในการขอต่อสัญญา หรือขอจ้างอัตราก าลังต่างๆตามความ
ต้องการของหน่วยงานภายใต้กรอบอัตราก าลังที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

ส าหรับในการก ากับ ติดตาม การบริหารงานบุคคล (HRM) นั้น ในกระบวนงานหลักด้านการ
บริหารงานบุคคล มีการก ากับ ติดตามจากข้อมูลที่ได้รายงานจากฐานข้อมูล ประกอบด้วย  

1) ด้านกรอบอัตราก าลัง งานบริหารงานบุคคลจัดท าฐานข้อมูลด้านอัตราก าลัง และได้ให้บริการ
ข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงานภายในระดับคณะ/ส านัก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอ อัตราก าลังเพิ่มหรือยุบ
อัตราก าลังนั้นๆ หรือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าสารสนเทศของมหาวิทยาลัย หรือน าไปใช้ในการตรวจประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน มัจจุบันฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นไฟลข์้อมูลภาพรวมของอัตราก าลังในปัจจุบัน HUMAN 
DATA ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ Excel  และงานบริหารงานบุคคลรายงานข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็น
รายไตรมาส และปัจจุบัน มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการใช้ฐานข้อมูลเรียกว่า โปรแกรมระบบบริหารงาน
บุคคล ตั้งแต่ต้นเดือน กรกฎาคม 2563 โดยใช้งานร่วมกับการจ่ายเงินเดือนของงานการเงินและบัญชี 

โดยมีผลจากการ ก ากับ ติดตามการใช้กรอบอัตราก าลัง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา          
สายวิชาการและสายสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้  

กรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
จ านวนบุคลากรที่พึงมี 570 อัตรา  
จ านวนบุคลากรปัจจุบัน 471 อัตรา 
อัตราว่าง 99 อัตรา เนื่องจาก มีการรับนักศึกษาไม่ตรงตามแผน จึงไม่สามารถบรรจุได้ 
กรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
จ านวนบุคลากรที่พึงมี 358 อัตรา  
จ านวนบุคลากรปัจจุบัน 323 อัตรา 
อัตราว่าง 35 อัตรา เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีจะจัดสรรได้เฉพาะต าแหน่งที่มี

คนครอง อัตราที่ว่างจึงเป็นอัตราที่มีไม่มีงบประมาณ รองรับ 
 

มหาวิทยาลัยมีการก ากับ ติดตาม แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  
ในแต่ละปีงบประมาณ โดยในส่วนของกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

ตาม กนผ.04 และบรรจุลงในแผนงานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ ต้อง
ด าเนินกิจกรรมและโครงการตามที่ระบุในแผน และต้องท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ และผลตาม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ผ่านระบบติดตาม VRU Project ของกองนโยบายและแผน ทุกรายไตรมาสและมหาวิทยาลัย
จะก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรายงานผลโดยมีเอกสารบันทึกข้อความและแบบฟอร์มรายงาน
เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และกองนโยบายและแผนจะจัดท ารายงานสรุปผลการก ากับติดตาม ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบ.) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามวาระที่ก าหนดตาม
ปีปฏิทิน  

จากตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน     
12 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 และไม่บรรลุเป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัดคิดเป็น
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ร้อยละ 25.00 และรอผลการประเมิน 1 ตัวชี้วัดคิดเป็น ร้อยละ 8.34 ในการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563  สรุปไม่บรรลุเป้าประสงค์ตามแผน แต่คาดว่าใน
ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 คาดว่าจะได้คะแนนการประเมินมากกว่า ร้อยละ 80 ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2563 บรรลุเป้าประสงค์ที่ค่าร้อยละ 83.33 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.3.2(1) สถิติการสรรหา เปิดรับสมัครบคุลากรสายวชิาการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 – 

ปัจจุบนั 
5.3.2(2) สถิติการสสรหา เปิดรับสมัครบคุลากรสายสนบัสนนุ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 – 

ปัจจุบนั 
5.3.2(3) ฐานข้อมูล ก.พ.7 มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(เอกสารปกปิด) 
5.3.2(4) ฐานข้อมูล Human Data งานบริหารงานบุคคล 
5.3.2(5) ฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการค่ารกัษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
5.3.2(6) ฐานข้อมูลด้านการจัดสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลยั 
5.3.2(7) ฐานข้อมูลกองทุนส ารองเลี้ยงชพีรายชื่อสมาชิก/ยอดเงินน าส่งและรายงานผลคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
5.3.2(8) ฐานข้อมูลด้านการประกันสังคม รายชื่อสมาชิก/ยอดเงินน าสง่ และรายงานผล   

คณะกรรมการบริหาร 
5.3.2(9) ฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการบ้านพักของทางราชการที่ให้บริการแก่ข้าราชการ     

และพนักงานมหาวทิยาลัย 
5.3.2(10) ฐานข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล(เอกสารปกปิด) 
5.3.2(11) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ืองรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รบัผลการประเมิน  

การปฏิบัติงานอยู่ในระดบัดีเด่น และดีมาก 
5.3.2(12) ฐานข้อมูลด้านการพฒันาบุคลากรทั้งในด้านข้อมูลการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ /

ฐานข้อมูลด้านการลาศึกษาต่อภายในประเทศฐานข้อมูลการได้รับทุนและการท า
สัญญาทนุ 

5.3.2(13) ฐานข้อมูลการฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลยั(งานศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากร
มืออาชีพ) 

5.3.2(14) ฐานข้อมูลการพัฒนาสู่เส้นทางความก้าวหนา้ในเส้นทางอาชีพของบุคลากร        
สายสนับสนนุ 

5.3.2(15) ฐานข้อมูลการพัฒนาสู่เส้นทางความก้าวหนา้ในเส้นทางอาชีพของบุคลากร       
สายสนับสนนุ 

5.3.2(16) ฐานข้อมูลการพ้นจากงานของบคุลากร 
5.3.2(17) แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดโครงการ และตัวชี้วดัเป้าประสงค์ ตามระบบ  

VRU Project ของกองนโยบายและแผน 
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  ข้อ 3. มีสวัสดิการ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
การจัดการด้านสวัสดิการนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว มหาวิทยาลัยยัง

ได้ด าเนินการในเรื่องสวัสดิการเพิ่มเติมเป็นด้านต่างๆ โดยได้ริเริ่มจัดท าโครงการสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อเป็น
สวัสดิการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากสวัสดิการปกติเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้ค
รอลคลุมมากยิ่งขึ้นโดยบุคลากรสามารถเลือกใช้สวัสดิการที่มีความหลากหลายได้ตรงการตามความต้องการ
ที่แท้จริงของบุคลากร นอกจากนี้ยังน าผลที่ได้จากากรเก็บข้อมูลความพึงพอใจข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับ
สวัสดิการยืดหยุ่นในแต่ละปีมาปรับปรุงในปีต่อไป 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีสถานที่ส าหรับการออกก าลังกายส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และ
ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสนามกีฬากลาง สระว่ายน้ า ฟิตเนส  สนามบาสเก็ตบอล 
สนามเทนนิส สนามแบดมินตันและสนามเซปัคตะกร้อ รวมไปถึงสนามฝึกซ้อมเปตอง นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมีการแต่งตั้งคกก.ก าหนดนโยบายและด าเนินการจัดการความสุขของมหาวิทยาลัย และมีการ
ตั้งกลุ่มชมรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของบุคลากร รวมถึงมีการ
ประกาศนโยบายการจัดการความสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และได้จัดท า
โมเดล S.I.M. เพื่อเป็นตัวแบบและแนวทางในการด าเนินการจัดการความสุข โดยเน้นการด าเนินการ 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้าน Happy Heart (น้ าใจงาม) หมายถึง มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 2) ด้าน Happy 
Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 3) ด้านHappy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อ
สิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต 4) ด้าน Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟื้อต่อชุมชนที่ตน
ท างาน และพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้มีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจใน
ต่อสภาพแวดล้อมในการท างานทุกปีงบประมาณ เพื่อที่จะน าผลการประเมินที่ได้รับจากรอบแรกมาท าการ
ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง งานและชีวิตประจ าวัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.3.3(1) ค าสั่ง ที่ 1759/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ก าหนดนโยบายและด าเนินการจัดการความสุข 
5.3.3(2) ค าสั่ง ที่659/2562 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างสุข

และความผูกพันขององค์กร 
5.3.3(3) ประกาศนโยบายการจัดการความสุข 
5.3.3(4) รายงานและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที ่10/2561 

ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
นโยบายการจัดการความสุข และโมเดลจัดการความสุข (S I M Model)  

5.3.3(5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสุขในองค์กรของหน่วยงาน ในวัน
อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
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  ข้อ 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรูและทักษะที่ได

จากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการอบรม งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการอบรมโครงการ
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ได้มีการส่งแบบสอบถามให้แต่ละคณะและหน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วม
โครงการเพื่อด าเนินการติดตามผลหลังการอบรม ให้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมโครงการถึงการน าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปปรับใช้ในการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานอย่างไร โดยงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมือ
อาชีพ ได้ก าหนดระยะเวลาของการส่งคืนข้อมูลของแบบสอบถามส าหรับสายวิชาการภายในระยะเวลา 3 
เดือน และส าหรับสายสนับสนุนภายในระยะเวลา 1 เดือน เมื่อได้รับข้อมูลจากผู้เข้าอบรม งานพัฒนา
อาจารย์ฯได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจ น ามาแยกประเภทแป็นการอบรมภายในและภายนอก 
ในด้านการอบรมภายใน งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
จากนั้นท าการสรุปผลและน าเสนอต่อผู้บริหาร และน าผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร
การจัดการอบรมในปีต่อไป ในด้านการอบรมภายนอกงานพัฒนาอาจารย์และบคุลากรมืออาชีพได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมภายนอก ที่ได้น ามาใช้ในการเรียนการสอนหรือการ
ปฏิบัติงาน จากนั้นท าการสรุปผลและน าเสนอต่อผู้บริหารในล าดับถัดไป เพื่อน าไปพิจารณาวางแผนในการ
บริหารนโยบายของงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพต่อไป 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.3.4(1) แบบสอบถามหลังจบโครงการ 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2562 
                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 

141 

 ข้อ 5. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ของปีงบประมาณ 

2563 และน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบ.) 
ต่อไป ผ่านระบบVRU PROJECT 

1. ประเมินผลส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

จากตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน     
12 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 และไม่บรรลุเป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัดคิดเป็น
ร้อยละ 25.00 และรอผลการประเมิน 1 ตัวชี้วัดคิดเป็น ร้อยละ 8.34 ในการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563  สรุปไม่บรรลุเป้าประสงค์ตามแผน แต่คาดว่าใน
ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 คาดว่าจะได้คะแนนการประเมินมากกว่า ร้อยละ 80 ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2563 บรรลุเป้าประสงค์ที่ค่าร้อยละ 83.33 

 
2. ประเมินผลส าเร็จของโครงการ ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายแผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ

สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 47 โครงการ/กิจกรรม มีโครงการที่ได้
ยกเลิกเนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) จ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
17.02 ดังนั้นเหลือ จ านวนโครงการที่ต้อง ด าเนินการจริงจ านวน 39 โครงการ/กิจกรรม  
 จากจ านวน 39 โครงการ/กิจกรรม   

1. มีโครงการที่บรรลุผลส าเร็จ จ านวน 22 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 56.41 
2. และไม่บรรลุผล ส าเร็จจ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากด าเนินกิจกรรมไม่ครบตาม

จ านวนครั้งที่ ระบุในแผนเนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ซึ่งจ าเป็นต้องชะลอ
โครงการ เพื่อสร้างระยะห่างทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 20.51 

3. รอด าเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.07 
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.การพัฒนา 
ปรับปรุง แผน/
นโยบายและระบบ
ด้านการบริหารงาน
บุคคลเชิง
ยุทธศาสตร์  

1.ระดับความส าเร็จของการมี
และใช้แผน/นโยบายและ
ระบบด้านการบริหารงาน
บุคคลเชิงยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

1. กิจกรรม 28 จัดท าแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร 

บรรลุ 

2. กิจกรรม การปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล 

บรรลุ 

2. ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมตามแผน 

 

3.กิจกรรม/โครงการตามที่ก าหนด
ในแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

ไม่บรรล ุ
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Operational Efficiency) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.การพัฒนาระบบ
ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ
กระบ วน การการ
บริหารงานบุคคลให้
มีประสิทธิภาพ  

3.ระดับความส าเร็จของการ
สร้ า ง  พั ฒ น า  ป รับ ป รุ ง 
ระบบฐานข้อมูลหรือระบบ
ส า ร ส น เท ศ ด้ า น ก า ร
บริหารงานบุคคล 

4. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูลงาน
บรหิารงานบุคคล 

บรรลุ 

5. กิจกรรม 45. โครงการอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(ภาคการศึกษาที1่) 

บรรลุ 

6. กิจกรรม 46. โครงการอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(ภาคการศึกษาที2่) 

ไม่บรรล ุ

7. กิจกรรม 47. โครงการอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(VGE101,108,109)  

บรรลุ 

8. กิจกรรม 55. โครงการการ
อบรมเพื่อการเป็นอาจารย์ที่ดี. 
(To be a good teacher)  (50 
คน) + 10 

รอด าเนินการ 

9. กิจกรรม 56. โครงกาอบรม
อาจารย์สู่มาตรฐานความเปน็
อาจารย์มืออาชีพระยะที่ 1 
(Introduction for VRU-PSF)   
(50 คน) + 10 

รอด าเนินการ 

10. กิจกรรม 57. โครงการอบรม
การสร้างแม่แบบอาจารย์มือ
อาชีพ (VRU-PSF รุ่นที่ 1)  
ต่างจังหวัด 3 วัน 2 คืน 
(20 คน อาสาสมัครที่พร้อม
พัฒนาตนเอง) + 10 คน 

รอด าเนินการ 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
3 การพัฒนา
บุคลากรและ
สภาพแวดล้อม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
 

4 .ร้ อ ยละของการส รรห า 
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง 
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ทั น ต า ม
ระยะเวลาก าหนด  

11.กิจกรรมการรับสมัคร สอบ 
คัดเลือกบุคลากร 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
- กิจกรรมจากงานประจ า 

บรรลุ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

 5. ร้อยละของบุคลากรและ
ผู้น าที่ได้รับการพัฒนาและ
ผ่ า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น
ห ลั ก สู ต ร  ต าม เก ณ ฑ์ ที่
ก าหนด (5.6) 

12. โครงการสร้างเสริมบุคลากร
บรรเทาสาธารณภัย 
 

ยกเลิก
โครงการ 

13. กิจกรรม 36. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
คุณลักษณะและจรรยาบรรณของ
คณาจารย์และบุคลากร (3วัน)  

รอด าเนินการ 

14. กิจกรรม 37. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน  
(2วัน)  

บรรลุ 

15. กิจกรรม 38. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหม่  (1วัน) 
คร้ังที่1  

บรรลุ 

16. กิจกรรม 39. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหม่  (1วัน) 
คร้ังที่2 

ยกยอดไปจัด
รวมกับคร้ังที่ 

3 

17. กิจกรรม 40. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหม่  (1วัน) 
คร้ังที่3  

รอด าเนินการ 

18. กิจกรรม 41. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหม่  (1วัน) 
คร้ังที่4  

รอด าเนินการ 

19. กิจกรรม 43. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรในการศึกษาอบรม
ภายนอก  

รอด าเนินการ 

  20. กิจกรรม 44. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ 
(เทคนิคการบริการด้วยใจ,ท างาน
เป็นทีมอย่างมืออาชีพ,เทคนิคการ
สื่อสารภายในองค์กร,พัฒนา
บุคลิกภาพ)   (3วนั)  

บรรลุ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

  21. กิจกรรม 48.  โครงการเพื่อน
ชวนเพื่อนสอนแบบ Deep 
Learning (100 คน) +10 

บรรลุ 

22. กิจกรรม 49. โครงการ Deep 
Learning Skill Camp (อบรม
ภายนอก 3 วัน 2 คืน) (50 คน) + 
10 

รออนุมัติ
ยกเลิก

โครงการ 

23. กิจกรรม 50. โครงการ Train 
the Trainer for Deep 
Learning (30 คน)  + 10 

บรรลุ 

24. กิจกรรม 51. โครงการอบรม
เทคนิคการเรียนโดยใช้ผู้เรียนเปน็
หลัก (Active Learning)   (50 
คน) + 10 

บรรลุ 

25. กิจกรรม 52. โครงการอบรม
เทคนิคการเรียนแบบมีส่วนร่วม 
(Collaborative Learnig) (50 
คน) + 10  

บรรลุ 

26. กิจกรรม 53. โครงการอบรม
วิธีการคิดเพื่อก าหนดผลการ
เรียนรู้ (Design Thinking for 
Learning Outcomes) (50 
คน)+10 

บรรลุ 

27. กิจกรรม54. โครงการอบรม
เครื่องมือการวัดผลการเรียนการ
สอน (Assessment Tools)    
(50 คน) + 10 

ไม่บรรล ุ

 6. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก (5.1) 

28. กิจกรรมที่ 58 โครงการ
พัฒนาคุณวุฒปิริญญาเอกของ
อาจารย์ประจ า 

บรรลุ 

7. ร้อยละอาจารย์ป ระจ า
สถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (5.3) 

29.กิจกรรมที่ 31 การขอก าหนด    
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) 

ไม่บรรล ุ
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

 8. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์การประเมิน (5.5) 

30. กิจกรรม 33. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและ
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น(2 วัน) 
 

รอด าเนินการ 

31. กิจกรรม 34. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่างานและ
การเขียนแบบประเมินค่างาน” 
 

ไม่บรรล ุ

32. กิจกรรม 35. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางาน
ประจ าสู่ งานวิจัย  Routine to 
Research (R2R)  สายสนับสนุน 
(3 วัน) 
 

ไม่บรรล ุ

9. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บุคลากร ต่อสภาพแวดล้อม
ด้านบุคคล (5.7) 

33. กิจกรรมไม่ใช้งบประมาณ 
การส ารวจความพงึพอใจของ
บุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้าน
บุคลากร 

บรรลุ 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล    
4 : บริหารทรัพยากร 
     บุคคลอย่าโปร่งใส 

เป็นธรรมมี
เจตจ านงในการ
บริหารที่สุจริต 

10. มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์
ก า ร ป ร ะ เมิ น  ITA ใน
ภาพรวม 

34. ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ
รับการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

บรรลุ 

35. อบรมความรู้ และแนวปฏิบตัิ
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน 

บรรลุ 

มิติที่ 5 คุณภาพชวิีตและความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน   
5 : สร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจ และ
สร้างคุณภาพชีวิต 
แ ล ะ ค ว าม ส ม ดุ ล
ระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน 

11. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

36. กิจกรรม 16. ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการจัดการ
ความสุขมหาวิทยาลัย 

ไม่บรรล ุ

37. กิจกรรม 17. ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานจัดการ
ความสุขประจ าหน่วยงาน 

ไม่บรรล ุ

38. กิจกรรม 18. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างสุขใน
องค์กรของหน่วยงาน 

บรรลุ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

  39. กิจกรรม 20. การแข่งขัน 
เปตอง วไลยโอเพ่น(ชมรมเปตอง)     

ยกเลิก
โครงการ 

40. กิจกรรม 21. การวิ่งเก็บ
ระยะทาง (Virtual Run) (ชมรมวิ่ง
เพื่อสุขภาพ) 

ยกเลิก
โครงการ 

41. กิจกรรม 22. การวิ่งเซลฟี่ 
(ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ) 

ยกเลิก
โครงการ 

42. กิจกรรม23 บ าบัดความเครียด 
ด้วยแบดมินตนั (ชมรมแบดมินตัน) 

บรรลุ 

43. กิจกรรม 24. เรียนรู้ด้าน
ดนตรีบทกวีในสวน(ชมรมดนตรี) 

ยกเลิก
โครงการ 

44. กิจกรรม 25. อาหาร-
เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ (ชมรม
อาหารเพื่อสุขภาพ) 

บรรลุ 

45. กิจกรรม 26. กิจกรรมออก
ก าลังกายทุกวนัจันทร์-ศูกร ์
เวลา 17.00-19.00 น. 

ยกเลิก
โครงการ 

46. กิจกรรม 27. การแข่งขัน
ฟุตบอลสี่เสา้บุคลากรภายใน  
ทุกวันพุธ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-
สิงหาคม 63 เวลา 17.00-19.00 น. 

ยกเลิก
โครงการ 

12. จ านวนสวัสดิการ และสิ่ง
อ าน วยความ  ส ะดวก
เพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ
ภาคบังคับตามกฎหมาย
ซึ่ ง มี ค ว า ม เห ม า ะ ส ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้องการของบุคลากร 

47.กิจกรรมการจัดท าระเบียบ
มหาวิทยาลยัเก่ียวกับการจัด
สวัสดิการ และด าเนนิกิจกรรม
สวัสดิการและสิ่งอ านวยความ 

บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.3.5(1) แบบประเมนิความผูกพนัของบคุลากรต่อมหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ 2563 
5.3.5(2) สรุปรายงานผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 

2563 
5.3.5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 วันพุธ 24 

มิถุนายน 2563 
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 ข้อ 6 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัย โดยงานบริหารงานบุคคล ด าเนินการจัดท า สรุปรายงานผลการประเมินความส าเร็จ

ของแผนการบริหารบุคลากร (HRM) ของปีงบประมาณ 2563 เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และเสนอแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2564 โดยจะมีการปรับปรุงแก้ไข 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงวิธีการจัดท าโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์  
1.1 มีจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 
ตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัดที่  
      1.ระดับความส าเร็จของการมีและใช้แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 
      2. ร้อยละความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผน”  ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 1.2 และมีกิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก HR 
SCORECARDในมิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 3 โครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการ 2 โครงการ            
ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ  
 1.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไข : งานบริหารงานบุคคลและงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ เตรียม
จัดหาแนวทางในการท ากิจกรรมตามแผนโดยวิธีการอ่ืนแม้ว่าจะมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้น 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ     
2.1 มีจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย  
ตัวชี้วัดที่  
     3.ระดับความส าเร็จของการสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคคล ผลการด าเนนิงาน : บรรลุเป้าหมาย 
2.2 และมีกิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก HR 
SCORECARDในมิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Operational Efficiency)จ านวน 7 
โครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการ 3 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ และรอด าเนินการ 3 โครงการ 
2.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไข : การไม่บรรลุเป้าหมายโครงการเนื่องจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อยกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และโครงการที่รอด าเนินการเนื่องจากติดปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้น
1.1 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเตรียมจัดหาแนวทางในการท ากิจกรรมตามแผนโดยวิธีการอ่ืน
แม้ว่าจะมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้น เพื่อให้กิจกรรมที่ก าหนดสามารถด าเนินงานได้ตามแผน และ 1.2 ปรับปรุง
การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่อาจจะไม่ต้องวัดเชิงปริมาณ แต่ก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพอย่างเดียว 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาบุคลากรและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสทิธผิลของการบริหารทรพัยากรบคุคล  
3.1 มีจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 6 ตัวชี้วัด บรรลุเปา้หมายของแผน 5 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด 
    ตัวชี้วัดที่  

 4 ร้อยละของการสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ ง ถูกต้องและทันตามระยะเวลาก าหนด ผลการ
ด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 

5 ร้อยละของบุคลากรและผู้น าที่ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่ก าหนด    
ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 

6. ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (5.1) ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 

7. ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (5.3)ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน     
ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 

9. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร ต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคคล (5.7)ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 
3.2 และมี กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก    
HR SCORECARD ในมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
จ านวน 23  โครงการ ยกเลิกโครงการ 2 โครงการ รอด าเนินการ 6 โครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการ 11 
โครงการ  ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 โครงการ สาเหตุการไม่บรรลุเป้าหมายโครงการล้วนเกิดจากจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไข : การไม่บรรลุเป้าหมายโครงการเนื่องจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อยกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และโครงการที่รอด าเนินการเนื่องจากติดปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้น
1.1 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเตรียมจัดหาแนวทางในการท ากิจกรรมตามแผนโดยวิธีการอ่ืน
แม้ว่าจะมีสถานการณ์ตา่งๆเกิดขึ้น เพื่อให้กิจกรรมที่ก าหนดสามารถด าเนินงานได้ตามแผน และ 1.2 ปรับปรุง
การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่อาจจะไม่ต้องวัดเชงิปริมาณ แต่ก าหนดตัวชี้วดัเชิงคุณภาพอย่างเดียว 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งโปร่งใส เปน็ธรรมมีเจตจ านงในการบริหารทีสุ่จริต 
4.1 มีจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 
    ตัวชี้วัดที่  
     10. มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA ในภาพรวม ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 
4.2 และมี กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก 
HR SCORECARD ในมิติที่ 4 บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมีเจตจ านงในการบริหารที่สุจริต 
จ านวน 2 โครงการ ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 โครงการ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารทรัพยากรบุคคลอยา่โปร่งใส เปน็ธรรมมีเจตจ านงในการบริหารที่สจุริต 
5.1 มีจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด 
    ตัวชี้วัดที่  
 11. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 

 12. จ านวนสวัสดิการ และสิ่งอ านวยความ สะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย  
ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร  ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 

5.2 และมี กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก    
HR SCORECARD ในมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชี วิตกับการท างาน จ านวนทั้งสิ้น 12 
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โครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการ 4 โครงการ  ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ และยกเลิกโครงการ 6 โครงการ 
สาเหตุ การยกเลิกโครงการเนื่องจากติดปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
สาเหตุ ไม่บรรลุเป้าหมายโครงการ เกิดจากไม่สามารถจัดการประชุมให้ครบตามจ านวนครั้ง ที่ก าหนดในแผน 
เนื่องจากต้องเว้นระยะห่างทางสังคมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

5.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไข : การไม่บรรลุเป้าหมายโครงการ ดังนั้น 
     1.1 บริหารงานบุคคล เตรียมจัดหาแนวทางในการท ากิจกรรมการประชุมตามแผนโดยวิธีการอ่ืนโดย

อาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และ  
     1.2 จัดเก้บข้อมูลคณะกรรมการฯ/สมาชิก กลุ่ม ชมรม เพือ่ให้มีช่องทางติดต่อหรือประชุมทางไกลผ่าน

แอพพลิเคชั่นต่างๆ 
     1.3 ก าหนด กิจกรรม/โครงการที่ เป็นความร่วมมือกันโดยไม่ต้องรวมกลุ่ม หรือจัดท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม

ย่อยๆที่มีสมาชิกจ านวนไม่มาก สามารถดูแล ป้องกันสุขภาพได้ 
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.3.6 (1) บันทึกเสนอรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบรหิารและพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2563 

5.3.6 (2) ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงตัวชี้วดัความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

5.6.6 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 วันพุธ 24 
มิถุนายน 2563 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.3  
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
- ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 2) นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข 
3) อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ์  4) อ.ธัชชัย อินทะสุข 
5) น.ส.สุภัทรา อภิชาต  6) นายธนภณ ไชยวรรณ  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.3  
เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1 – 6) 5 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ 5.3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4   :  ระบบก ากบัการประกันคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ 
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
  ข้อ 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดท าคู่มือ        
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.1(1)) ซึ่งมีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ระดับคณะ 
ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานศึกษาจะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เสนอผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 6 
มิถุนายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.1(2)) และจัดส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับทราบเดือนกันยายน 2562 โดยมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนด
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระบุไว้ในเล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 ให้ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละระดับ มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์และทบทวนจาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

2. จัดท าแผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงาน
สนับสนุน และมหาวิทยาลัย  

3. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดเก็บหลักฐานตาม     
พันธกิจในรอบปีการศึกษา (ระยะ 12 เดือน) ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 

4. ควบคุม ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร 
คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง/ปี (ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2) รายงาน
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน และสภามหาวิทยาลัย 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2562 
                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 

151 

5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย  

6. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับหลักสูตร ผ่าน
ระบบ CHE QA Online เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณภาพที่
ก าหนด ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย  

8. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และ
มหาวิทยาลัย ต่อผู้บริหารหน่วยงาน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

9. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาวาง
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) รวมถึงปรับปรุงการด าเนินงานน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 

10. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัยส่งหน่วยงานต้นสงักัด ส านักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

11. เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  

 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการและมาตรการของการควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี
การประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ค าปรึกษาและให้การสนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยกลไกที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนงานเพื่อให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ 
หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

 1.1 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 
ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ มีดังนี้ 

  1.1.1 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกอง ตัวแทนผู้ดูแล
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และเจ้าหน้าที่ของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เป็นต้น  

  1.1.2 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบ 
ด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าส านักงานคณะ และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น  

  1.1.3 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงาน 
และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น กรณีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าส านักงาน และ
เจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

  โดยคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในชุดนี้มีหน้าที่พัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานนั้นๆ ร่วมพิจารณาก าหนดแผนด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ก ากับดูแล  ส่งเสริมสนับสนุนและให้



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 152 

ค าปรึกษาในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน รวมถึงภารกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

 1.2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ 
หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
จัดท าเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

2. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือคู่มือแนวทางในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย  

3. จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง  

4. พัฒนาระบบเครือข่ายของฐานข้อมูลกลางและระบบรายงาน เพื่อรับส่งและป้อนกลับข้อมูล
ให้กับหลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุน 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.4.1(1) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี พ.ศ. 2562 
5.4.1(2) มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 6 

มิถุนายน 2562 
 
 ข้อ 2. ก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัย มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) มีการจัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เร่ือง 

เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2562 ระดับหน่วยงานสนับสนุน และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.4.2(1))  

(2) มีการจัดโครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) ส าหรับอาจารย์และบุคลากร ในวันที่  3 มีนาคม 2563 
(เอกสารหมายเลข 5.4.2(2)) 

(3) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
ส าหรับผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(3)) 

(4) มีการจัดท าแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อก าหนดรูปแบบในการรายงาน
การด า เนิ น งาน ให้ทุ กหน่ วย งาน  เผยแพ ร่ ไว้ บ น เว็บ ไซ ต์ งานมาต รฐาน และจั ดการคุณ ภ าพ 
http://qa.vru.ac.th/download_form62.html (เอกสารหมายเลข 5.4.2(4)) 

(5) มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหน่วยงาน
เป็นประจ าทุกปี (เอกสารหมายเลข 5.4.2(5)) 
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การควบคุมคุณภาพ 
(1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2562 ค าสั่งเลขที่ 2949/2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(6)) เพื่อท าหน้าที่วางแผนและวางระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย พิจารณามาตรฐานตัวบ่งช้ีและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานและคุณภาพของการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

(2) มีการจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ โดยในแผนฯ มีการก าหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้แต่ละระดับ วงรอบในการ
ประเมิน ปฏิทินการด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 5.4.2(7)) ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 ได้ผ่านการ
พิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการต่างๆ ดังนี้  
  - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา 
การประชุมคร้ังที่ 6/2562 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(8)) 
  - คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การประชุมคร้ังที่ 10/2562 วันศุกร์
ที่ 18 ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(9)) 
  - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การประชุมครั้งที่ 12/2562 วัน
พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(10)) 

 
การตรวจสอบคุณภาพ 
(1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2562 ค าสั่งเลขที่ 2949/2562 (ร่วมกับเอกสารหมายเลข 5.4.2(6)) เพื่อท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผล
การด าเนินงานและคุณภาพของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

(2) มีการติดตามการรายงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report:SAR) 
ปีละ 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ทุกระดับ มหาวิทยาลัยฯ โดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพได้
จัดท าบันทึกขอให้ส่งรายงานการประเมินตนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามตรวจสอบคุณภาพ มี
รายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 
  -ภาคการศึกษาที่  1/2562 ให้มีการส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report: SAR)  ภายในทุกระดับ โดยการจัดท าบันทึก เลขที่ อว 0630.012/ว519 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2562 เร่ือง ขอให้ส่งรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจ าปีการศึกษาที่ 
1/2562 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน โดยมีก าหนดให้ส่งภายในวันที่ 
4 ธันวาคม 2562  (เอกสารหมายเลข 5.4.2(11)) และระดับมหาวิทยาลัย บันทึกเลขที่ อว 0630.012/ว551 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ก าหนดให้ส่งภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(12)) 
  -ภาคการศึกษาที่  2/2562 ให้มีการส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report: SAR)  โดยการจัดท าบันทึก เลขที่ อว 0630.012/ว121 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เร่ือง ขอให้ส่ง
รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจ าปีการศึกษาที่ 2/2562 ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 5.4.2(13)) โดยมี
ก าหนดให้ส่งระดับหลักสูตรภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ระดับคณะภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ระดับ
หน่วยงานสนับสนุนภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563  และบันทึกเลขที่ อว 0630.012/ว192 ลงวันที่ 26 
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มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอให้ส่งรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจ าปี
การศึกษาที่ 2/2562 ระดับระดับมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.4.2(14))  ก าหนดส่ง 1 กรกฎาคม 
2562 เนื่องจากระดับมหาวิทยาลัยในบางตัวบ่งชี้ต้องรอผลการประเมินจากระดับหน่วยงานสนับสนุนและ
คณะ มาใช้เป็นข้อมูลในการรายงานตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย 

(3) มีการรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ภาคเรียนที่ 1 มีการรายงานผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) 1/2562 ทุกระดับ เสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 
(เอกสารหมายเลข 5.4.2(15)) เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  12/2562 วันที่ 20 
ธันวาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(16))     

ภาคเรียนที่ 2 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ เสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การ
ประชุมคร้ังที่ 1/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(17)) และเสนอรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่  7/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 
5.4.2(18)) ส าหรับระดับหน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ก าหนดจะมีการด าเนินการรายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
หลังจากตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 
 

การประเมินคุณภาพ 
(1) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/

วิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในแต่ละระดับ 2563 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(19)) มีรายละเอียดค าสั่งดังนี ้

ระดับ ค าสั่ง/ลงวันที ่ ก าหนดวันตรวจประเมิน 
หลักสูตร เลขท่ี 944/2563 ลงวันท่ี 13 เมษายน 2563 

เลขท่ี 1174/2563 (เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2563 

15-19 มิถุนายน 2563 

คณะ/วิทยาลัย เลขท่ี 945/2563 ลงวันท่ี27 พฤษภาคม 2563 29 มิถุนายน- 3 กรกฎาคม 2563 
หน่วยงานสนับสนุน เลขท่ี 945/2563 ลงวันท่ี27 พฤษภาคม 2563 6-10 กรกฎาคม 2563 
มหาวิทยาลัย เลขท่ี 960/2563 ลงวันท่ี 15 เมษายน 2563 3-4 สิงหาคม 2563 
 

(2) มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ เสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
(เอกสารหมายเลข 5.4.2(20)) และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 
7/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(21)) ส าหรับระดับหน่วยงานสนับสนุน และ
มหาวิทยาลัย ก าหนดจะมีการด าเนินการรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หลังจากตรวจประเมินคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.4.2(1) ค าสั่งให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจ าปีการศึกษา 2562  

5.4.2(2) ค าสั่งให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดบัคุณภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) 
เลขที่ 472/2563 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 

5.4.2(3) หนังสือเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2562 

5.4.2(4) เว็บไซต์งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ส่วนแสดงแบบฟอร์มรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  

5.4.2(5) แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 
5.4.2(6) คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2562 ค าสั่งเลขที่ 2949/2562 
5.4.2(7) แผนการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2562 
5.4.2(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวิทยาลยั วาระเพื่อพิจารณา การประชุมคร้ังที่ 6/2562 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 
2562 

5.4.2(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การ
ประชุมคร้ังที่ 10/2562 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 

5.4.2(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั วาระเพื่อพจิารณา การประชุม
คร้ังที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 

5.4.2(11) บันทึกเลขที่ อว 0630.012/ว519 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เร่ือง ขอให้ส่ง
รายงานผลการด าเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจ าปี
การศึกษาที่ 1/2562 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วทิยาลัย และระดับหน่วยงาน
สนับสนนุ  

5.4.2(12) บันทึกเลขที่ อว 0630.012/ว551 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เร่ือง ขอให้ส่ง
รายงานผลการด าเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจ าปี
การศึกษาที่ 1/2562 ระดับมหาวิทยาลัย 

5.4.2(13) บันทึกเลขที่ อว 0630.012/ว121 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เร่ือง ขอให้ส่ง
รายงานผลการด าเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจ าปี
การศึกษาที่ 2/2562 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วทิยาลัย และระดับหน่วยงาน
สนับสนนุ 

5.4.2(14) บันทึกเลขที่ อว 0630.012/ว192 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เร่ือง ขอให้ส่ง
รายงานผลการด าเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจ าปี
การศึกษาที่ 2/2562 ระดับระดบัมหาวิทยาลัย 

5.4.2(15) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประชุมครั้งที่ 
7/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 

5.4.2(16) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  12/2562 วันที่ 20 
ธันวาคม 2562 
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5.4.2(17) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประชุมครั้งที่ 
1/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 

5.4.2(18) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 7/2563 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

5.4.2(19) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ/วิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย 

5.4.2(20) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประชุมคร้ัง
ที่ 1/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 

5.4.2(21) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมคร้ังที่ 7/2563 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

 
 ข้อ 3. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 2 และ
รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2562 ค าสั่งเลขที่ 2949/2562 (ร่วมกับเอกสารหมายเลข 5.4.2(6)) เพื่อท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบผลการด าเนินงานและคุณภาพของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคเรียนที่ 
1 มีการรายงานผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) 1/2562 ทุกระดับ เสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 (ร่วมกับเอกสารหมายเลข 
5.4.2(15)) เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  12/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 
(ร่วมกับเอกสารหมายเลข 5.4.2(16)) ส าหรับภาคเรียนที่ 2 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ เสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (ร่วมกับเอกสารหมายเลข 
5.4.2(20)) และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่  7/2563 วันที่ 15 
กรกฎาคม 2563 (ร่วมกับเอกสารหมายเลข 5.4.2(21)) ส าหรับระดับหน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย 
ก าหนดจะมีการด าเนินการรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หลังจากตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จในวันที่ 
3-4 สิงหาคม 2563 
 
  ข้อ 4. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และคณะ/

วิทยาลัย เสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย การประชุมคร้ังที่ 8/2562 วันที่ 
8 สิงหาคม 2562  (เอกสารหมายเลข 5.4.4(1)) ระดับหน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย เสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 12 กันยายน 2562  (เอกสาร
หมายเลข 5.4.4(2))  และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย การประชุมคร้ังที่ 11/2562 วันที่ 
3 ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.4(3)) 

ปีการศึกษา 2562 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มีการรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ เสนอ
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รายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 8 กรกฎาคม 
2563 (ร่วมกับเอกสารหมายเลข 5.4.2(20)) และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การ
ประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (ร่วมกับเอกสารหมายเลข 5.4.2(21)) ส าหรับระดับ
หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ก าหนดจะมีการด าเนินการรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หลังจากตรวจ
ประเมนิคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.4.4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย การประชุม

คร้ังที่ 8/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 
5.4.4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมคร้ังที่ 9/2562 

วันที่ 12 กันยายน 2562   
5.4.4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั การประชมุคร้ังที่ 11/2562 

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 

  ข้อ 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา
วางแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึง
ปรับปรุงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในมาวางแผนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 
(เอกสารหมายเลข 5.4.5(1)) โดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบมีการก าหนดกิจกรรม/
โครงการเพื่อด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการให้ไว้ น าเสนอแผนฯต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.5(2))  
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เพื่อ
พิจารณา (เอกสารหมายเลข 5.4.5(2))   

มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.5(3)  รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การ
ประชุมคร้ัง 6/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 (เอกสารหมายเลข 5.4.5(4))  มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน
การปรับปรุง ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. แนวโน้มอัตราการคงอยู่และส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาไม่แสดงถึงแนวโน้ม
ที่สูงข้ึนมหาวิทยาลยัควรหาทางแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

จากการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบ สรุปผลลัพธ์ดังนี้ 

อัตราการคงอยู่ 
รายการ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

จ านวนนกัศึกษาแรกเข้า  1,929 คน 2,113 คน 
จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่ 1,468 คน 2,060 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.10 97.49 
อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาตามแผน  

 
รายการ 

ปีการศึกษา 

2561 2562 

จ านวนทั้งหมด 3,159 คน 3,014 คน 

ส าเร็จการศึกษาตามแผน 1,977 คน 1,324 คน 

คิดเป็นร้อยละ 62.58 43.93 

มหาวิทยาลยัโดย 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กองพัฒนานักศึกษา ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน และบัณฑิตวิทยาลัย มีการก าหนด
กิจกรรมเพื่อให้แนวโน้มอัตราการคงอยู่และส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษามีแนวโน้มที่สูงขึ้น ดังนี ้
1) กองพัฒนานักศึกษา 

    1.1. กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดบริการ  ให้ค าปรึกษา เพื่อให้
นักศึกษาได้ส ารวจถึงปัญหาและความต้องการของตนเอง สร้าง
แรงจูงใจการแก้ปัญหา รวมทั้งให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข จนส าเร็จการศึกษา โดยนักแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ เป็นผู้บริการให้ค าปรึกษา ณ อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
        1.2. กิจกรรม Psychological screening   กองพัฒนานักศึกษาจัด
กิจกรรมร่วมกับสาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์มีวตัถุประสงค์เพือ่
เก็บข้อมูลนักศึกษาทางด้านจติวิทยา โดยใช้แบบสอบถามข้อมูล
นักศึกษา เพื่อการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาดา้นจติวิทยาทีม่ี
ประสทิธิภาพ ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ ในวันท่ี 19 มิ.ย. 2562  
จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 1,382 คน คิดเป็นร้อยละ 92.13 และมผีล
ประเมินความพึงพอใจ 4.22 
        1.3. กิจกรรมมอบทุนการศกึษา โดยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เรยีนดี ประพฤตดิี แต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ โดยแบ่งเป็นทุนภายในและทุนภายนอก  โดยมรีายละเอียดดงันี้ 
    1.3.1 ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562  จ านวน 44 ทุน   เป็นเงิน 
1,120,000 บาท จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน จ านวน 200 ราย 

คณะ/วิทยาลัย จ านวน 
ครุศาสตร์  68 
เทคโนโลยีการเกษตร 7 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 29 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
วิทยาการจัดการ 29 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 27 
สาธารณสุขศาสตร ์ 24 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ จังหวัด
สระแก้ว 

1 

2) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีการด าเนินการ
ติดตามการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน 3 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/62 วันที่ 24 พ.ค. 
2562 โดยท าบันทึกข้อความถึง คณบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/อาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าหมู่เรียน 

ครั้งท่ี 1 หลังจากหมดเขต เพิ่ม – ถอน รายวิชา  
ครั้งท่ี 2 สอบกลางภาค 

   ครั้งท่ี 3 ก่อนหมดเขตการช าระเงินตามก าหนดการลงทะเบียนและ
ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ พรอ้มแนบรายชื่อของนักศึกษาท่ียังไม่
ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
    3) บัณฑิตวิทยาลัย 
        3.1. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบ e-Grad และ iThesis เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะข้อมูลของตนเอง  

http://grad.vru.ac.th/grad_academic-/production/index.php 
3.2. บัณฑิตวิทยาลัยมีช่องทางให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่าง

หลากหลาย และตลอดเวลาท าการ เช่น เคาน์เตอร์รับเรื่อง โดยมี
เจ้าหน้าท่ีให้บริการตลอดเวลา และร้องเรียนร้องทุกข์สายตรงคณบด ี
บน Website บัณฑติวิทยาลัย 
http://grad.vru.ac.th/about_graduate/Direct%20line.php 

3.3. บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระเบียบขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา และการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงาน
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑติศึกษา โดยมีงบประมาณ 
20,712 บาท เนื่องจากโรคระบาด COVID-19 ท าให้โครงการเลื่อน
ออกไป ท้ังนี้ บัณฑิตวิทยาลยัมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผา่นทาง 
Website บัณฑติวิทยาลยั เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลอยูต่ลอดเวลา 

2. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับ
ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมหาวิทยาลัยควรปรับปรุง
แก้ไขด้านการบริหารงานบุคคลในการธ ารง
รักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร 

จากการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงาน สรุป
ผลลัพธ์การเปรียบเทียบอัตราการการลาออกของอาจารย์ดังนี้ 
-ปี 2562 ลาออก จ านวน 45 คน จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 451 คน 
อัตราการลาออกร้อยละ 9.98 
ปี 2563 ลาออก จ านวน 11 คน จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 454 คน 
อัตราการลาออกร้อยละ 2.42 

ผลการด าเนินงาน 
     มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนด
เป็น 4 ด้าน ดังนี้  1) ด้านการสรรหา (Recruitment)  2) ด้านการพัฒนา 
(Development)  3) ด้านการรักษาไว้ (Retention) และ 4) ด้านการใช้
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ประโยชน์ (Utilization)  เพื่อเป็นการธ ารงรักษาบุคลากรให้อยู่กับองคก์ร  
มหาวิทยาลยัโดยงานบริหารงานบุคคล  จึงด าเนินการดังนี ้
    1. มหาวิทยาลัย ไดด้ าเนินการปรับปรุงสวสัดิการของบุคลากรทกุ
ประเภทนอกเหนือจากสวสัดิการตามกฎหมายที่รัฐก าหนด ซึ่งมี
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 

- ค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว บิดามารดา คูส่มรส บุตรชอบ
ด้วยกฎหมาย10,000 บาท/พนักงานมหาวิทยาลยั/ปีงบฯ 

- ค่าการศึกษาบุตร บุตรชอบด้วยกฎหมาย อนุบาล-ปวช. ปีละ 
4,000 บาท,ปวส.-ปริญญาตรี ปีละ 11,000 บาท 

- สวัสดิการแบบยืดหยุ่น เช่น  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าท่ีพักอาศัย 
ท่องเที่ยวประจ าปี และอื่นๆ รวมปีละ 6,000 บาท 

- การตรวจสุขภาพประจ าปี สวสัดิการตรวจสุขภาพประจ าปี ปีละ 
1 ครั้ง 

- การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม คา่รักษาพยาลผู้ป่วยนอก 1,500 
บาท/วัน /ค่าห้องผู้ป่วยในหรือค่าชดเชย 3,500 บาท/วัน /ค่ารักษา
ฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ)  6,000 บาท/ครั้ง 

- เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ สายวิชาการ ปฏิบัติงาน 5 ปี ขอช้ันแรก 
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก / สายสนับสนุน ปฏิบัติงาน 5 ปี ขอช้ันแรก 
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

- สวัสดิการที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัย ส าหรับข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างช่ัวคราว ภายใต้หลักเกณฑ์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิการจัดข้าราชการและบุคลากรเข้าพัก
อาศัยในท่ีพักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

2. มหาวิทยาลัย ด าเนินการปรับปรุงประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆให้มีความชดัเจนทันสมัย และมีการปรับลดเกณฑ์ในการประเมนิ
ให้เหมาะสมมากข้ึน ประกอบไปดว้ย 

    ด้านสัญญาและการต่อสัญญา 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2561 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการ
ประเมินเพื่อต่อสญัญาจา้งพนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ เข้าสู่
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สอง,ระยะทีส่าม,ระยะที่สี ่

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เข้าสู่
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สอง,ระยะที่สาม,ระยะที่สี่ 

3. การประเมินคุณภาพการจัดกรรมและ
การบริการ ควรมีการประเมินคุณภาพการ
จัดกิจกรรมและการบริการ โดยประเมิน
จากวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมเพื่อให้
เกิดการสะท้อนผลการด าเนินงานที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง 

กองพัฒนานักศึกษามีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
หลักของกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมก็จะน าผลการจัดกิจกรรม
รายงานผ่านระบบ  VRU – Project และสรุปผลโครงการ/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ไม่เกิน 15 วันท าการ 
และน าผลที่ได้จากการประเมินมาเป็นแนวทางการพัฒนาด าเนิน
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป มีรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมด้านการ
พัฒนานักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบ VRU – Project และ
สรุปผลโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนา
นักศึกษากองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการกอง
พัฒนานักศึกษา ภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 9,412  คน โดยในปี
การศึกษามหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหลักท้ังหมด  

1. กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 4 กิจกรรม  
2. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 11 

กิจกรรม 
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 1 กิจกรรม 
4. กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวน 8 กิจกรรม 
5. กิจกรรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ จ านวน 1 กิจกรรม 
6. กิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 จ านวน 8 กิจกรรม 

4. ควรมีการรายงานผลการน านักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยต่อหลักสูตร 
เพื่อเป็นการคืนข้อมูลผลต่อหลักสูตรว่า
นักศึกษาได้อะไรจากการมีส่วนร่วมจาก
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้หลักสูตรได้รับทราบผล
สะท้ อนของนักศึ กษา และน าไปสู่ การ
ปรับปรุงและเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา
ต่อไป 

กองพัฒนานักศึกษา และงานศึกษาทั่วไป มีการก าหนดกิจกรรมเพื่อ
รายงานผลการน านักศึกษามาเข้าร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนา
นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลยั โดยกองพัฒนานักศึกษา รายงานผล
การมีส่วนร่วมจากกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา โดยมีผลการด าเนินงาน
ดังนี ้ 

1. กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อทบทวนติดตามแผนการจัดกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม และก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมจะ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อเตรียม
ความพร้อม และหลังด าเนินกิจกรรมจะมีการประชุมเพื่อทบทวนผล
การด าเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูล วางแผน พัฒนา ปรับปรุง การจัด
กิจกรรมให้นักศึกษาได้ตรงตามความต้องการและเกิดประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น 

2. กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
โดยการท าบันทึกข้อความผ่านคณะไปยังหลักสูตร และจัดแสดงผลไว้บน
เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้หลักสูตรได้รับทราบผล
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา และน าไปสู่การปรับปรุงและเสริมสร้าง
สมรรถนะนักศึกษาต่อไป 

3. งานศึกษาทั่วไป มีการรายงานผลการลงพื้นที่ด าเนินโครงการของ
นักศึกษาในรายวิชา  VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ซึ่งมีนักศึกษา
จากทุกคณะมาเข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งผลการลง
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
พื้นที่ของนักศึกษาต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อให้คณะด าเนินการในขั้น
ต่อไป 

5. ควรมีการปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา ที่
แสดงถึงเป้าหมายกระบวนการ รวมถึงการ
วัดและประเมินผลตามแผน เพื่อให้ เกิด
ความชัดเจนสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ควร
น า ม า ใ ช้ เป็ น แ ผ น ง า น ก ล า ง ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัยในการเช่ือมโยงการพัฒนา
นักศึกษาระดับหลักสูตรและคณะที่ มี
ทิศทางเดียวกันต่อไป 

ผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 
ม.ค. 2563 ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา โดยเปรียบเทียบแผนปฏิบัติ
การกองพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อน ามา
ปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา และปรับปรุงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีการวัดผล ในแผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งกองพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การกองพัฒนานักศึกษา  

แผนงานที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 

1. โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนเชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) มีกิจกรรม จ านวน 5 กิจกรรม 

2. โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 มีกิจกรรม จ านวน 55 กิจกรรม 

3. โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่าน
การท างานร่วมกับชุมชน มีกิจกรรม จ านวน 1 กิจกรรม 
    แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้าง โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 
    1. โครงการบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรม จ านวน 10 กิจกรรม 
    2. โครงการสร้างเครือข่าย จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น มีกิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม 
    3. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ มีกิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม 

รวมทั้งมีการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา 
และคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือก าหนด
ทิศทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาร่วมกัน 

6. ควรปรับระบบและขั้นตอนในการ
พิจารณาทุนวิจยั รวมถึงการเบิกจา่ย
งบประมาณวิจัย ให้เอื้อต่อการท างานของ
อาจารย์และนักวิจัย 
 

        รายงานผลจ านวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอก และภายใน ผลลัพธ์การเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 
2562 มีดังนี ้

จ านวนเงินสนับสนนุวิจัยและงานสร้างสรรค์ (บาท) 
ปีงบประมาณ ภายนอก ภายใน รวม 
2562 5,459,766  8,507,138  13,966,904  

2563 1,645,000  8,189,500  9,834,500  

     ผลการด าเนินงาน 
     1. มีการก าหนดขั้นตอนการพจิารณาทุนอุดหนุนการวิจยั
งบประมาณกองทุนวิจัย พร้อมก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินงานแตล่ะ
ขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้การพจิารณาทุนอุดหนุนการวิจยัเป็นไป
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ด้วยความรวดเร็ว ซึ่งขัน้ตอนการพิจารณาประกอบด้วย  
        1) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal)  
        2) ประกาศผลพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Concept 
Paper)  
       3) กิจกรรมบ่มเพาะข้อเสนอโครงการวิจัยทีผ่่านการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Concept Paper)     
       4) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบรูณ์ (Full Paper)  
       5) จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบรูณ์ (Full 
Paper)  
       6) ประกาศผลพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และ 7) ประกาศทุนวิจัยและท าสญัญารับทุนวิจัย 
     2. มีการปรับระบบและขั้นตอนในการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวจิัย
ทั้งงบประมาณกองทุนวิจัย (วจ.) และงบประมาณแผ่นดิน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 เพื่อ
อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนความยุ่งยากและซับซ้อนในการ
เบิกจ่ายงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่นักวิจัย โดยก าหนดใหม้ี
การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 3 งวด ประกอบด้วย งวดที่ 1   ร้อยละ 60 ของ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวจิัยที่ได้รับ งวดที่ 2 ร้อยละ 20 ของ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวจิัยที่ได้รับ และงวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวจิัยที่ได้รับ 

7. ควรปรับระบบการยื่นคุ้มครองสิทธิ ลด
ขั้นตอนการด าเนินการบางขั้นตอน เพื่อให้
ย่นระยะเวลาในการยื่นจดแจ้ง 

รายงานผลการยื่นคุ้มครองสิทธิ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 
2562  

ปีงบประมาณ จ านวนสิทธิบัตร 
2562 ไม่ม ี
2563 ระหว่างรวบรวม เอกสาร 1 เรื่อง 

      ผลการด าเนินงานการยื่นคุ้มครองสิทธิ 
      1. คณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์มีมติให้ปรับแก้ไข 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่ อง หลัก เกณ ฑ์ และอัตราการจ่าย เงินสนับสนุ นและจัดสรร
ผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558 โดยให้
ยกเลิกการสนับสนุนเงิน ข้อ 6 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนผลงานวิจัยที่น าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรูป
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเกณฑ์การ
จ่ายเงินภายหลัง  
    2. การลดขั้นตอนจากการน าเข้าประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพื่อพิจารณาการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
โดยคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์มีมติมอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการและน าเข้ารายงานผลการ
ด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์   
ละรอบ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
8. ควรสนับสนุนให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้
ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ หรือความถนัด
เฉพาะด้านของอาจารย์  รวมถึงส่งเสริม 
สนั บสนุ น รวมถึ งยกระดั บการตี พิ มพ์
ผลงานวิจัยให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสาร วิชาการที่มีระดับคุณภาพสูงขึ้น 
หรือก าหนดเงื่อนไขในการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการที่ เป็นการตีพิมพ์ ในวารสาร 
วิชาการระดับนานา ชาติ  โดยอาจใช้การ
ส่งเสริมในรูปแบบการสร้างขวัญ ก าลังใจ 
ตลอดจนยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ ใน
ระดับคุณภาพสูง 

รายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนั กวิจั ย 
เปรียบเทียบปีปฏิทิน 2561 และ 2562 
ผลงานวิชาการ 

ปีปฏิทิน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
2561 240 39 64 81 21 
2562 387 26 72 58 35 

ผลงานสร้างสรรค์ 
ปีปฏิทิน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
2561 - 3 4 - 6 
2562 1 1 6 1 10 

 
    1. มติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้
ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562   

2. การสนับสนุนการไปน าเสนอ การเผยแพร่ตีพิมพ์บทความ วิจัย
และงานสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
และมี งบประมาณ จั ดสรร จ าน วน  1 ,065 ,566 บาท  โดย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับอนุมัติเงิน
สนับสนุนการเผยแพร่บทความและการไปน าเสนอ เพิ่มเติม จาก
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวน 2,500,000 บาท 
ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีการเบิกเงินสนับสนุน จ านวน 1,431,132 
บาท (ข้อมูล ณ เดือนเม.ย. 2563) แบ่งออกเป็น   

1. การเผยแพร่บทความวิจัย TCI2 จ านวน 41 เรื่อง 
2. การเผยแพร่บทความวิจัย TCI1 จ านวน  23  เรื่อง  
3. การเผยแพร่บทความวิจัย Scopus จ านวน  1  เรื่อง 
4. การเผยแพร่บทความวิจัย SjR จ านวน  3  เรื่อง 
5. การเผยแพร่บทความวิจัย SSRN จ านวน  7  เรื่อง 
6. การเผยแพร่บทความวิจัย ISI จ านวน 1 เรื่อง 
7. การเผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ จ านวน 5 เรื่อง 
8. สนับสนุนการไปน าเสนองานวิจยัระดับชาติและระดับนานาชาติ 

จ านวน  12 เรื่อง 
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปน าเสนอบทความ จ านวน  8 เรื่อง 

9 . จั ดประมวลข้ อมู ล ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยจากการจัดการความรู้ของ
หน่ วยงานต่ างๆ จั ดประมวลข้ อมู ลใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยจากการจัดการ
ความรู้ ของหน่ วยงานต่ างๆ โดยเฉพาะ
ประเด็นที่ เป็นจุดเน้น เกี่ยวกับ Productive 
Learning นอกจากนั้นควรเพิ่มเติมประเด็น
การจัดการความรู้ให้เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนเรื่องอื่นๆ เพิ่มขึ้น 

ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  
1. งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพมีการจัดวางแผน

ปฏิทินประจ าปีและการวางแผนกระบวนการจัดท าหลักสูตรเพื่อเป็น
การพัฒนาและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรอย่างคลอบคลุมและ
ครบถ้วน เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน (สายสนับสนุนระยะ 
3) ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้เข้าสู่ระยะและเลื่อนต าแหน่งที่
สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และโครงการพัฒนาสมรรถนะ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารทาง ส่งผลให้มีวารสาร บทความ และงานวิจัย ได้ถูกตีพิมพ์
เผยแพร่ออกไปเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

2. ผลการด าเนินงานของโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 ในหัวข้อเรื่อง         การเรียนการ
สอนแบบ Productive Learning ท าให้เกิดการ บูรณาการร่วมกันระหว่าง
อาจารย์และบุคลากรของงานศึกษาทั่วไป ได้น าองค์ความรู้จากการ
อบรมไปปรับใช้ในการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

3. ปัจจุบันงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพได้มีการจัด
อบรมโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์  โดยแอพพลิ เค ช่ัน Moocs, Google 
Classroom  ท าให้อาจารย์เกิดทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

4. จากผลการด าเนินงานการประกวดการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร ที่มีความเป็นเลิศ (Best Practice) ภายใต้กิจกรรมการประกวด 
“VRU-KM Best Practice Award” ครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อกระตุ้น
ให้อาจารย์และบุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและน าองค์ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้องค์กรเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 
จากการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมนั้น มีดังนี้ 
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น 
ผลการเปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปีการศึกษา 2561-2562  

รายการ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
จ านวนนักศึกษาแรกเข้า  1,929 คน 2,113 คน 
จ านวนนักศึกษาคงอยู ่ 1,468 คน 2,060 คน 

คิดเป็นร้อยละ 76.10 97.49 
 
2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าเพิ่มข้ึน 
 ผลการเปรียบเทียบผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ปีปฏิทิน 2561 และ 2562 
  ผลงานวิชาการ 

ปีปฏิทิน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
2561 240 39 64 81 21 
2562 387 26 72 58 35 

ผลงานสร้างสรรค์ 
ปีปฏิทิน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
2561 - 3 4 - 6 
2562 1 1 6 1 10 
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3. อัตราการการลาออกของอาจารย์ 
 การเปรียบเทียบอัตราการการลาออกของอาจารย์ 
-ปี 2562 ลาออก จ านวน 45 คน จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 451 คน อัตราการลาออกร้อยละ 9.98 
-ปี 2563 ลาออก จ านวน 11 คน จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 454 คน อัตราการลาออกร้อยละ 2.42 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.4.5(1) แผนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.4.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังที่ 12/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
5.4.5(3) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

ประจ าปีการศึกษา 2562  
5.4.5(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมคร้ัง 6/2563 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563  
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 

เป้าหมาย ปี 2562 ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1-5) 5 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-มีผลการบริหารจัดการจัดการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตรที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
 

ก ากับดูแลตัวบ่งชี/้ผู้จดัเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.4 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
รศ.ดร.นฤมล  ธนานนัต์  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1) ผศ.อัญชัญ  ยุติธรรม  
2) น.ส.ศิริวรรณ  สุขแซว   
3) นายเกรียงไกร  แก้วหลอย   
4) น.ส.จิตประภา ยุบลชิต  
5) น.ส.กานติมา พันชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
งานมาตรฐานและจดัการคุณภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  
-คณะ/วิทยาลัย 

โทรศัพท์ : 02-909-3025 โทรศัพท์ :  
E-mail : sqm@vru.ac.th E-mail :  
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 

 จากผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์
การประเมินตามเล่มคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง
สรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี ้ เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.51 
คะแนน 

 
36.60 

= 4.58 คะแนน บรรลุ 4.58 คะแนน 
8 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจ ามหาวทิยาลัยที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
35 

 

148 X 100 = 
ร้อยละ
35.58 

บรรลุ 4.45 คะแนน 
416 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ประจ ามหาวทิยาลัยที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
60 

 

148 
X 100 = 

ร้อยละ
35.58 

ไม่บรรล ุ 2.96 คะแนน 
416 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงาน
ของนักศึกษาระดับป.ตรี
ที่ได้รับการตีพิมพ/์
เผยแพร ่

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

 

1.58 
 = 

ค่าเฉลี่ย 
0.20 

ไม่บรรล ุ 0.20 คะแนน 
8 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผลงาน
ของนักศึกษาระดับป.โท
ที่ได้รับการตีพิมพ/์
เผยแพร ่

ร้อยละ 
40 

 
9.80 

X 100 = 
ร้อยละ 
32.67 

ไม่บรรล ุ 4.08 คะแนน 
30 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผลงาน
ของนักศึกษาระดับป.เอก
ที่ได้รับการตีพิมพ/์
เผยแพร ่

ร้อยละ 
60 

 
13.20 

X 100 = 
ร้อยละ 
100 

บรรลุ 5.00 คะแนน 
12 



                                รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 

168 

ตัวบ่งชี ้ เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 3.54 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงิน
สนับสนนุและงานวิจัย
งานสร้างสรรค ์

ค่าเฉลี่ย 
5.00 

 

50  = 
ค่าเฉลี่ย 
5.00 

บรรลุ 5.00 คะแนน 
10 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ค่าเฉลี่ย 
5.00 

43.75 
 = 

ค่าเฉลี่ย 
4.38 

ไม่บรรล ุ 4.38 คะแนน 
10 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จ านวน
โครงการวิจัยรับใช้สงัคม
ที่เกิดจากความร่วมมือ
องค์กรภาคีเครือข่าย 

มากกว่า 
9 

โครงการ 
24 โครงการ บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัย 4.84 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การ
บริการวิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
บริการวิชาการ 

5 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1-5 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 จ านวน
เงินสนบัสนุนงานบริการ
วิชาการต่อสังคม 

25,000 
บาท 

 
29,525,220.40 

 = 
70,974.09 

บาท 
บรรลุ 5.00 คะแนน 

416 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบ
และกลไก
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

5 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1-5 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลงาน
การบริหารงานของ
คณะ 

ค่าเฉลี่ย 
4.51 

 

34.87  = 4.36 ไม่บรรล ุ 4.36 คะแนน 
8 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 
 การบริหารของคณะ
เพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ 
กลุ่มสถาบนัและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1-5 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.3 ระบบ
การบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.4 ระบบ
การบริหารงานประกัน
คุณภาพ 

5 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1-5 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.84 คะแนน 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 80.02 

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด องค์ประกอบ ที่ 1-5 4.44 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน I P O 

ค่าเฉลี่ย
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 6 3.71 - 3.46 3.55 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรม 

4 - 5.00 4.79 4.84 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 3 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวฒันธรรม
และความเปน็ไทย 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ 4 - 5.00 4.36 4.84 ดีมาก 
รวม 18 3.71 5.00 4.26 4.44 ดี 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี  

 

 
ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
        

 
 






