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คํานํา 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีเปาหมายสําคัญเพ่ือยืนยันการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย และสะทอนผลการทํางานท่ีผานมาในแงมุมตางๆ ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจึงเปรียบเสมือนกระจกที่ชวยฉายภาพสะทอนของงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ในคร้ังน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดําเนินการอยาง
รอบคอบ พิจารณาขอมูลอยางรอบดาน มีความเปนกลาง และแมนยําในเกณฑคุณภาพ จึงทําใหไดขอมูล 
“สะทอน” ที่ชัดเจนตรงกับขอมูลจริง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขอขอบคุณทุกทานที่
อํานวยความสะดวกในดานตางๆ เปนอยางดียิ่ง และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2562 ฉบับนี้ จะเปนขอมูลสําคัญที่ชวยในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหเกิดประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  

1. ขอมูลท่ัวไป  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนมหาวิทยาลัยในกลุม ข สถาบันที่เนน
ระดับปริญญาตรี เพ่ือใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรสูการสรางจุดเดนหรือความเช่ียวชาญของ 
มหาวิทยาลัยออกเปน 5 ยุทธศาสตร ไดแก การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น 3) การ
พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 4) การสงเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดก
ทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค และ 5) 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดเปดการเรียนการสอน จํานวน 82 หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 65 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน 1 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญา
โท จํานวน 9 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 7 หลักสูตร มีนักศึกษา ภาคปกติ-ภาคพิเศษ 
ทุกระดับการศึกษา ทั้งหมด จํานวน 9,172 คน โดยจําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 8,594 คน 
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 180 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 301 คน และนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก จํานวน 97 คน  มีอาจารยปฏิบัติงานจริง 441 คน (นับรวมผูลาศึกษาตอ 25 คน) บุคลากร
สายสนับสนุน จํานวน 508 คน มีคณะจัดการเรียนการสอน จํานวน 7 คณะ 1 วิทยาลัย ไดแก คณะครุศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสาธารณสุขศาสตร และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
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2. ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2562  ตามเกณฑมาตรฐาน
ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 5 องคประกอบ 18 ตัวบงชี้ โดยผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีดังนี้ 

 

องคประกอบ ตัว
บงชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน I P O คะแนนเฉล่ีย 

1 ผลลัพธผูเรียน 6 3.71 - 3.47 3.54 ดี 
2 การวิจัยและนวัตกรรม 4 - 4.00 4.79 4.59 ดีมาก 
3 การบริการวิชาการ 3 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 บริหารจัดการ 4 - - 4.36 4.84 ดีมาก 

รวม 18 3.71 4.83 4.26 4.39 ดี 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี  

 
3. ในภาพรวมจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาสําหรับมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

 
จุดเดน 
ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
1. มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ของหลักสูตรอยูใน ระดับด ีจานวน 55 หลักสูตร จากจานวน 57 หลักสูตรคิดเปนรอยละ 96.50 
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่เนนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive learning) และ

มีการเชื่อมโยงกับการวิจัย และการบริการวิชาการ 
3. มหาวิทยาลัยมีแผนระยะยาวในการดาเนินการสรางใหนักศึกษาเปนผูประกอบการ  (Start up) 

โดยใหนักศึกษาฝกปฏิบัติในธุรกิจภายในมหาวิทยาลัย และสามารถนาคาตอบแทนที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนเปนคาลงทะเบียนการศึกษาได อีกท้ังยังสามารถนาการฝกปฏิบัติไปเทียบโอนในรายวิชาที่เก่ียวของได 

4. ทกุคณะมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการวางแผนเพ่ือรับมือกับสถานการณ โควิด 19 
 
ดานการวิจัย 
1. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณในการทาวิจัยทั้งระบบตั้งแตกระบวนการในการ

พัฒนานักวิจัยไมวาจะเปนการฝกอบรมใหความรูในการวิจัยทั้งภายในและภายนอก โดยการเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการฝกอบรมตางๆ รวมถึงการสนับสนุนใหการดาเนินการวิจัยโดยเปดรับขอเสนอการวิจัยมี
งบประมาณจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนักวิจัยสามารถย่ืนขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยไดอยางตอเนื่อง 
อยางไรก็ตามเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดาเนินการวิจัยและสรางแรงจูงใจใหกับอาจารย 

2. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษารวมกับอาจารย 
3. มหาวิทยาลัยมีการทาการวิจัยโดยสรางความรวมมือกับเครือขายภายนอกมากข้ึน 
 

(2) 
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ดานบุคลากร 
1.  มหาวิทยาลัยมีการตอสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัย ถึงอายุ 60 ป โดยตองมีตําแหนงทาง

วิชาการ โดยมีการจายคาตอบแทนเพ่ิมเม่ือมีผลงานวิชาการตามเกณฑการกําหนดตําแหนงในแตละป 
2.  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดความเชี่ยวชาญของคณาจารยเปน 4 กลุม ไดแก 
     2.1  อาจารยที่เนนดานการเรียนการสอน 
     2.2  อาจารยนักพัฒนาทองถิ่น 
     2.3  อาจารยนักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 
     2.4  อาจารยนักพัฒนาการเปนผูประกอบการ (Start up) 
3.  มีวัฒนธรรมในองคกรที่มีรูปแบบเอ้ืออาทร เกื้อกูลกันเองในการทํางาน 
4.  มหาวิทยาลัยมีระบบสวัสดิการยืดหยุน มีบัตรประกันสุขภาพ ซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจใหกับ

บุคลากรไดเปนอยางดี   
 
ขอเสนอแนะ 
1.  มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจัดการ ขั้นตอนในการขอรับทุนและ

การเบิกจายงบประมาณใหมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมการวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานการวิจัย

เพ่ือใหบริการวิชาการดานงานวิจัยในฐานะที่ปรึกษางานวิจัยแกหนวยงานภายนอกเพ่ือรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
ไดอีกทางหน่ึง 

3.  มหาวิทยาลัยควรมีระบบกระตุนติดตามผลการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยสรางสรรคของ
อาจารยตลอดจนการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

4. มหาวิทยาลัยควรมีหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ เพ่ืออํานวยความสะดวกและสรางความนาเชื่อถือ ในการนําสงบทความใหอาจารยและนักวิจัย  
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รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

 
………………………………………………………………….. 

(รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรีรัตน) 
ประธานกรรมการ 

 
 

 
………………………………………………………………….. 

(รองศาสตราจารย ดร.วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ) 
กรรมการ 

 

 
  ………………………………………………………………….. 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธศักดิ์  พลสารัมย) 
กรรมการ 

 
 

 

 
………………………………………………………………….. 

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุชา  สลวีงศ) 
กรรมการ 

 
 

………………………………………………………………….. 
          (อาจารย ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ) 

กรรมการและเลขานุการ 
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วิธีการประเมิน  
          1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน) 
 1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยกําหนดวัน
ประเมิน ระหวางวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2563 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการตรวจประเมนิ เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑประเมินของแตละตัวบงชี้ 
และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นที่ตองตรวจสอบระหวางการตรวจประเมิน วางแผนการ
ตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานใหคณะกรรมการประเมินแตละคนปฏิบัติ  

1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลักๆ ประกอบดวย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประชุม
รวมกับคณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารยประจํา เพ่ือแนะนําคณะกรรมการตรวจประเมิน  แจง
วัตถุประสงคการตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของคณะ 
  (2) สัมภาษณผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ไดแก อธิการบดี รอง
คณบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน กรรมการสภา ผูแทนอาจารยประจํา บุคลากร 
ผูแทนชุมชน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนศิษยเกา และผูแทนนักศึกษาปจจุบัน ฯลฯ  
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ 
  (4) สังเกตอาคารสถานที่ใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน  และการดําเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน 
  1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลักๆ ประกอบดวย 

(1) เสนอผลการประเมินดวยวาจา แกผูบริหาร คณาจารย และผูที่เกี่ยวของ เปด
โอกาสใหคณะไดชี้แจง ทําความเขาใจรวมกัน เปนอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (2) คณะกรรมการผูประเมินไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิน 
และประสานกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองหรือทักทวง 
หลังจากนั้นคณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปนลาย
ลักษณอักษร เสนอไปยังมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  เพื่อดําเนินการตอไป 

2) การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 
  2.1) ขอมูลสวนที่เปนรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากตนฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณผูเกี่ยวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง 
  2.2) ขอมูลสวนที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการ
ประกันคุณภาพ (2) การนําเสนอผลตอที่ประชุมคณะกรรมการ  และ(3)การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอ
ที่ประชุมของบุคลากรของหนวยรับตรวจเพื่อการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล 

ทั้งนีเ้กณฑการตัดสินผล เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

 
(5) 
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สวนที่ 1 บทนํา 
 
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ  
        ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ  กรมหลวงเพชรบุรี      
ราชสิรินธร มีพระเมตตาตอการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอม
ที่ดินประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ปจจุบันคือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝกหัดครูและ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย
ใหญคนแรกคือ อาจารยนิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน โรงเรียนใชชื่อยอวา พ เปน
สัญลักษณ และสีเขียวเปนสีประจําโรงเรียนเน่ืองจากเปนสีประจําวันประสูติ
ของพระองค 

สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษาท้ังแผนกฝกหัดครู และแผนกสามัญดวยดีตลอดมา 
และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพ และคํานําหนาชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้ 
1 ต.ค. 2513 เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 
1 ต.ค. 2515 ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู  ณ ที่ตั้งปจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมูที่ 20 ถนนพหลโยธิน 

กิโลเมตรที่ 48 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพ้ืนที่ 294 
ไร 3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้ อาจารยอวยพร เปลงวานิช ผูอํานวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณในขณะน้ัน ไดดําเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับผูวาราชการจังหวัด
ปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน) จึงไดที่ดินราชพัสดุแปลงน้ีมาเปนที่ตั้งของสถาบันใน
ปจจุบัน 

14 พ.ย. 2517 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯไว "ใน
พระบรมราชูปถัมภ" 

 
 
 
 
 

9 พ.ย. 2518 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จฯ 
พรอมดวยทรงเสด็จพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ทรงเปดพระอนุสาวรีย สมเด็จพระราชปจตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรี
ราช สิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค ซึ่งนํามากอต้ังเปน "มูลนิธิ
สมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ" 

พ.ศ. 2520 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 

       ป
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พ.ศ. 2528 เปดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืนดวยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร 
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

14 ก.พ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูทั่ วประเทศ จึง
เปลี่ยนชื่อเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

24 ม.ค. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เปนผลใหสถาบันราชภัฏ ทั่ว
ประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง 

6 มี.ค. 2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชตราพระราชลัญจกร
ประจําพระองค รัชกาลที่ 9 เปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฎ นับเปนพระมหา
กรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิไดแกสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ 

15 ก.พ. 2542 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 เสด็จฯ ทรงวางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ และทรงเปดอาคารฝกประสบการณวิชาชีพ 

"อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ" 
ปการศึกษา 2542 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป และ 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ปการศึกษา 2543 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน 
15 ก.พ. 2544 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จฯ 

ทรงวางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร และหอง
ประชุมราชนครินทร ภายในอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

21 ส.ค. 2545 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเดช  
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนชื่อเปน "สถาบัน
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ” 

10 มิ.ย. 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และไดประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยังผลใหสถาบัน
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี" ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

ปการศึกษา 2549 เปดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

3 พ.ค. 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ มีมติเห็นชอบให
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซ้ือท่ีดินดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อท่ี 86 ไร 3 งาน 19 
ตารางวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีเนื้อท่ีทั้งหมด 
381 ไร 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยูเลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ปการศึกษา 2556 เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)  
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ปการศึกษา 2557 เปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ไดแก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ 
(International Program) ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือ
การส่ือสารนานาชาติ 

ปการศึกษา 2558 เปดสอน 3 หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
สระแกว ไดแก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  

ปการศึกษา 2559 ดําเนินการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร เปดสอน 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย 
ตราสัญลักษณ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ” เปนรูป
วงรี 2 วงซอนกัน ระหวางวงรีสวนบนเขียนเปนอักษรภาษาไทยวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ” สวนลางเขียนเปนอักษรภาษาอังกฤษวา “VALAYA ALONGKORN 
RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใตวงรีดานในมีตราพระราชลัญจกร ประจําพระองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งเปนรูปพระท่ีนั่งอัฐทิศ ประกอบดวย วง
จักร กลางวงจักรมีอักขระเปนอุ หรือ เลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบ
เหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยูบนพระท่ีนั่งอัฐทิศ แปลความหมายวาทรงมี
พระบรมเดชานุภาพในแผนดิน 

สีน้ําเงิน  แทนคา   สถาบันพระมหากษัตริย ผูใหกําเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
สีเขียว   แทนคา แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยูในแหลงธรรมชาติ และมีสภาพแวดลอมที่สวยงาม 
สีทอง    แทนคา ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา 
สีสม      แทนคา ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่กาวไกล  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สีขาว    แทนคา ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

สีประจํามหาวิทยาลัย   
สีเขียว  หมายถึง  วันประสูติของสมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ  กรมหลวงเพชรบุรีราช

สิรินธร  องคประทานกําเนิดมหาวิทยาลัย 

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย    “ตนราชพฤกษ” 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cassia fistula Linn.   ชือ่วงศ  CAESALPINIACEAE / 

LEGUMINOSAE              
ชื่อสามัญ Golden Shower, Indian Laburnum, 
Pudding-pine tree 

 

คติความเชื่อ  ชัยพฤกษหรือราชพฤกษ เปน
ไมที่มีคุณคาสูง เปนไมมงคลนามนิยมใชใน
พิธีสําคัญตางๆ และอินธนูของขาราชการพล
เรือนก็ปกดิ้น ทองเปนรูปชอชัยพฤกษ 
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน และเปาประสงค  

ปรัชญา 
“วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี” 

วิสัยทัศน 
“มหาวิทยาลัยตนแบบแหงการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทองถิ่นใหมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

เปาประสงค 
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะหและการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพ

สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่นเพ่ือความม่ันคง 

มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 
3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
4. บัณฑิต และผูมีสวนไดเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกท่ีดีตอสังคมโดยรวม รักษา

มรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการของ

ประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน 
 

1.3 อัตลักษณ เอกลักษณ วัฒนธรรมองคกร และพันธกิจ 

อัตลักษณ 
“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน” 

เอกลักษณ 
“เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

วัฒนธรรมองคกร 
“พัฒนานวัตกรรม มุงเนนความเปนเลิศ รวมพัฒนาทองถิ่น” 

พันธกิจ 
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษยโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

(Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น และเปนตนแบบท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของทองถิ่น 
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3. ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ
และถายทอด เผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสูประชาชนในทองถิ่น
อยางเปนรูปธรรม 

4. สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม 
อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสู
เศรษฐกิจสรางสรรค 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ เปนเลิศ มีธรรมาภิบาลเพ่ือเปนตนแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 
 
1.4 โครงสรางองคกร  
 
                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 

 
 

ที่มา : สํานักงานอธิการบดี ขอมูล ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ   ไม่มี * ได้แก่ สว่นราชการตามกฎกระทรวงศกึษาธิการ 
                  มี * ได้แก่ โครงการจดัตงัหน่วยงานภายในกํากบัมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

            
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน * 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย * 

คณะครุศาสตร์ 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจดัการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะสาธารณสขุศาสตร์* 

สาํนกังานอธิการบดี 

กองกลาง 

กองนโยบายและแผน 

กองพฒันานกัศกึษา 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ สระแก้ว* 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
กรุงเทพมหานคร * 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์* 

สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยี

สํานกัส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ

สาํนกัสง่เสริมวิชาการและงาน

บณัฑิตวิทยาลยั*  

วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ*  

สถาบนัวิจยัและพฒันา 



- 6 - 
 

1.5 รายนามผูบริหาร กรรมการบริหาร ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศูนย ผูอํานวยการกอง 
 
รายนามคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย  
1. ผศ.ดร.สุพจน  ทรายแกว อธิการบดี 
2. รศ.ศศินันท  เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 
3. ผศ.เจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี 
4. รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต รองอธิการบดี 
5. อ.ไชย  มีหนองหวา รองอธิการบดี 
6. อ.ปยะ  สงวนสิน รองอธิการบดี 
7. อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธ ิ ผูชวยอธิการบดี 
8. ผศ.อัญชัญ  ยุติธรรม ผูชวยอธิการบดี 
9. อ.ธราพงษ  พัฒนศักด์ิภิญโญ ผูชวยอธิการบดี 
10. 
11. 

อ.ดร.โรจนันท  ทรงอยู 
อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 

ผูชวยอธิการบดี 
ผูชวยอธิการบดี 

12. อ.ชัยวุฒิ  เทโพธ์ิ ผูชวยอธิการบดี 

รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
1. ผศ.ดร.สุพจน  ทรายแกว อธิการบดี 
2. รศ.ศศินันท  เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี 
3. ผศ.เจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี 
4. รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต รองอธิการบดี 
5. 
6. 

อ.ไชย  มีหนองหวา 
อ.ปยะ สงวนสิน 

รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 

7. ผศ.ดร.ปณณรภัส   ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
8. ผศ.ประพันธพงษ ชณิพงษ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
9. รศ.ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
10. ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์  มฤครัฐอินแปลง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
11. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล  คณบดีคณะครุศาสตร 
12. ผศ.อารีย สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
13. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
14. ผศ.ดร.นิสา พักตรวิไล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
15. ผศ.ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
16. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
17. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรู 
18. ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ ผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
19. ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
20. น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
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รายนามผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศูนย  
1. น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
2. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรู 
4. ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ ผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
5. ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
6. อ.ชัยวุฒิ  เทโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดี มรภ. วไลยอลงกรณ จ.สระแกว 
7. ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 

รายนามผูอํานวยการกอง  
1. นางนิธิวดี เจริญสุข ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางนงลักษณ สมณะ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

รายนามหัวหนางาน  
1. อ.จิราภรณ  ทองทวี หัวหนางานศูนยภาษา 
2. อ.ธันยนิชา  วิโรจนรุจ หัวหนางาน มรภ. วไลยอลงกรณ กรุงเทพมหานคร 

 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 

ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 
จํานวน 82 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 65 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 17 หลักสูตร 
ไดแก ระดับปริญญาโท จํานวน 9 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จํานวน 7 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตร 
จํานวน 1 หลักสูตร  แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอน จําแนกตามคณะ  

หนวย : หลักสูตร 

คณะ / วิทยาลัย 
ระดับการศึกษา 

รวม รอยละ ปริญญาตร ี ประกาศนียบตัร
บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1 ครุศาสตร 11 1 3 3 18 21.95 
2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 - - - 12 14.63 
3 วิทยาการจัดการ 9 - - - 9 10.98 
4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 14 - - 1 15 18.29 
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 - 1 - 9 10.98 
6 เทคโนโลยีการเกษตร 3 - 1 - 4 4.88 
7 สาธารณสุขศาสตร 4 - 1 - 5 6.10 
8 นวัตกรรมการจัดการ 4 - 3 3 10 12.19 
รวม 65 1 9 7 82 100.00 

ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
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1.7 จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน 8,594 คน ป.บัณฑิต จํานวน 180 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 398 คน  รวมนักศึกษาทุก
ระดับท้ังหมด จํานวน 9,172 คน ดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ จําแนกตามระดับการศึกษา  

คณะ/วิทยาลัย 
ระดับการศึกษา 

รวม ปริญญาตร ี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

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

2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,108 273 - - - - - 1,381 

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

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

5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 499 384 - - 8 - - 891 

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 31 270 15 82 9,172 

1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 
1.8.1 ขอมูลอาจารยประจํา  

ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีอาจารยประจํา 
ทั้งหมด (รวมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวน 441 คน อาจารยลาศึกษาตอ จํานวน 25 คน แสดงการจําแนก
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ดังตารางที่ 3 และจําแนกตามวุฒิการศึกษาของอาจารย ตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 3 จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ที ่ คณะ/วิทยาลัย 

ตําแหนงทางวิชาการ  
(นับปฏิบัติงานจริงและ 

ลาศึกษาตอ) 

รวม 
ทั้งหมด 
(คน) 

ลาศึกษา
ตอ (คน) 

รวมที่อยู
ปฏิบตัิงานจริงไม
รวมผูลาศึกษาตอ 

(คน) อ. ผศ. รศ. ศ. 
1 ครุศาสตร 39 18 5 - 67 5 62 

2 เทคโนโลยีการเกษตร 9 10 1 - 20 - 20 

3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 15 4 - 41 1 40 

4 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 65 17 1 - 83 7 76 

5 วิทยาการจัดการ 27 20 2 - 49 - 49 

6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 52 33 3 - 96 8 88 

7 นวัตกรรมการจดัการ 27 5 - - 31 - 31 

8 สาธารณสุขศาสตร 22 5 2 - 29 4 25 

9 งานวิชาศึกษาท่ัวไป 11 4 - - 15 - 15 

10 งานศูนยภาษา 7 3 - - 10 - 10 

รวม  281 130 18 0 441 25 416 
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ตารางท่ี 4 จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา  

ที ่ คณะ/วิทยาลัย 

วุฒิการศึกษา 
(นับปฏิบัติงานจริงและ

ลาศึกษาตอ) 
ลาศึกษาตอ 

(คน) 

รวมที่อยู
ปฏิบตัิงานจริงไม
รวมผูลาศึกษาตอ 

(คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

โท เอก 
1 ครุศาสตร 34 28 5 62 67 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 13 7 - 20 20 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 14 1 40 41 
4 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 57 19 7 76 83 
5 วิทยาการจัดการ 35 14 - 49 49 
6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 54 34 8 88 96 
7 นวัตกรรมการจดัการ 14 17 - 31 31 
8 สาธารณสุขศาสตร 17 8 4 25 29 
9 งานวิชาศึกษาท่ัวไป 10 5 - 15 15 
10 งานศูนยภาษา 8 2 - 10 10 
รวม 268 148 25 416 441 
 

1.8.2 ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน 
ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีบุคลากรสาย

สนับสนุนทั้งหมด จํานวน 500 คน แสดงการจําแนกตามหนวยงานและคุณวุฒิการศึกษา ดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหนวยงานและคุณวุฒิ  

ที ่ คณะ/หนวยงาน 

ระดับการศึกษา 

รวม รอยละ ตํ่ากวา
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 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 8 1 - 15 2.95 
5 วิทยาการจัดการ 8 10 - - 18 3.54 
6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 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 สํานักงานอธิการบด ี - - - 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 หนวยตรวจสอบภายใน - 2 - - 2 0.40 
22 สํานักสงเสริมวิชาการฯ - 15 1 - 16 3.15 
23 ศูนยภาษา - 5 - - 5 0.98 
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ที ่ คณะ/หนวยงาน 

ระดับการศึกษา 

รวม รอยละ ตํ่ากวา
ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

24 งานวิชาศึกษาท่ัวไป - 4 1 - 5 0.98 
25 สํานักสงเสรมิการเรียนรูฯ 1 4 3 - 8 1.58 
27 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 5 20 2 - 27 5.31 
28 สถาบันวิจัยและพัฒนา - 5 2 - 7 1.38 
29     งานบมเพาะธุรกจิฯ (UBI) - - 3 - 3 0.60 
30 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย - 2 1 - 3 0.60 
31 โรงเรียนสาธิต 23 10 - - 33 6.50 
32 มรว. จังหวัดสระแกว 14 3 1 - 18 3.54 
รวมท้ังหมด 214 250 43 1 508 100 

ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563  
 

 
1.9 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

19.1 ขอมูลงบประมาณ 

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
ประเภท ปงบประมาณ  

2560 รอยละ 2561 เพ่ิม/ลด 2562 เพ่ิม/ลด  
งบประมาณแผนดิน 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 ขอมลู ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 หนา 50 
 

19.2 ขอมูลอาคาร สถานท่ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ  มีพืน้ท่ีใหบริการทางการศึกษาดังนี ้ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยูเลขที่ เลขท่ี 1 หมูที่ 

20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180  มีอาคารและส่ิงปลูกสราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดอาคารสถานท่ี 

ชื่ออาคาร ปที่เริ่ม
กอสราง ชื่ออาคาร ปที่เริ่ม

กอสราง 
คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร 
อาคารเรียน 1 2518 อาคารเรียน 6 2518 
อาคารเรียน 2 2518 อาคารเรียน 7 2518 
อาคารตอเติมระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 2541 โรงจอดยานพาหนะ 2543 
อาคารนิเทศศาสตร 2545 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2548 
อาคารบริหารธุรกิจ 2554 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาคารออกแบบเซรามิกส 2518 
อาคารเรียน 5 2518 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2540 
อาคารศูนยวิทยาศาสตร 2541 อาคารวัสดุศาสตร 2543 
อาคารสํานักงานคณะวิทยาศาสตร 2542 อาคารปฏิบัตกิารเซรามิกส 2543 
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ชื่ออาคาร ปที่เริ่ม
กอสราง ชื่ออาคาร ปที่เริ่ม

กอสราง 
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 2554 ลานจอดพาหนะ 2545 
อาคารปฏิบัตกิารคหกรรม 2555 อาคารปฏิบัตกิารเครื่องกล 2550 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2552 
อาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2547   

อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร 2551 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาคารเรียนคณะเกษตร 2518 อาคารเรียน 3 2518 
อาคารแปรรูปเกษตร 2543 อาคารเรียน 4 2518 
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 2543 อาคารเรียนอนุบาลสาธิต 2547 
อาคารโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2544 อาคารโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ 2555 
อาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 2548 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารโรงเล้ียงไกเนื้อ 2548 อาคารหอสมุดกลาง 2518 
อาคารโรงเรือนเลี้ยงไกไขระบบปด 2558 หองประชุมปกหองสมุด 2518 
อาคารโรงเล้ียงไขไก 2559 อาคาร 4 ชั้น 2537 
อาคารสวนกลาง  สํานักบริหารทรัพยสินและรายได  
หอประชุมไลยอลงกรณ 2518 หอพักเพพาย 2518 
อาคารยิมเนเซียม 1 2518 หอพักโกเมน 2518 
อาคาร 60 ป วไลยอลงกรณ 2538 หอพักมรกต 2518 
โรงจอดรถฝายพาหนะ 2539 หอพักมุกดา 2518 
อาคาร 100 ป สมเด็จพระเทพศรีนครินทร 2540 หอพักนิลรัตน 2518 
สนามเทนนิส 2540 หอพักบษุราคัม 2518 
สนามบาสเกตบอล 2540 หอพักทับทิม 2518 
สนามกีฬากลาง 2541 โรงอาหาร 2518 
สระวายน้าํอวยพรเปลงวานิช 2544 อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ 2541 
อาคารยิมเนเซียม 2 2544 หอพักเพชร 2551 
สนามวอลเลยบอลชายหาด 2545 อาคารที่พักอาศัยอาจารยและเจาหนาที่ 
อาคารสํานักงานฝายยานพาหนะ 2545 บานพักอาจารยหลังเดี่ยว 58 หลัง 2518 
อาคารกองพัฒนาศึกษา 2548 หองแถวไม 2 ชั้น เจาหนาที่ 3 หลัง 14 หอง 2537 
อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ 2548 บานพักอาจารย (คสล.+ไม) 1 หลัง 2538 
อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ 2549 บานพักอาจารยแฝด 11 หลัง 2540 
อาคารยิมเนเซียม 3 2550 บานพักอาจารย (ไม) 2ชั้น 1 หลัง (4 หอง) 2541 
อาคารพยาบาล 2551 บานพักอาจารย (ไม) 2 ชั้น 1 หลัง (6 หอง) 2541 
อาคารแสดงผลงานนักศึกษา 2552 หองแถวไม 2 ชั้น อาจารย 1 หลัง 12 หอง 2541 
อาคารสงเสริมการเรียนรู 2553 แฟลตเจาหนาที ่3 ชั้น 1 หลัง 20 หอง 2543 
โรงเก็บวัสดุงานอาคารสถานที ่ 2555 หองแถวชั้นเดียว เจาหนาที ่7 หลัง 51 หอง 2544 
ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมสรางสรรค(เรือนไทย) 2555 บานพักอาจารย สรางใหม บานแฝด 5 หลัง 2551 
อาคารสัมมนาอนุรักษพันธกรรมพืช 2558   
อาคารขยายพันธุพืช 2558   
อาคารเรือนเพาะชําศูนยอนุรักษพันธกุรรมพืช 2559   
อาคารจําหนายผลิตภัณฑศูนยอนุรักษพนัธุกรรมพืช 2560   
อาคารเอนกประสงคและหองน้ําพันธกุรรมพืช 2560   
อาคารเรียนรวม 2558   
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ   
อาคารอนุรักษสิ่งแวดลอม 2551   
อาคารสํานักงานสงเสริมการเรียนรู 2555   
อาคารเก็บวัสด ุ 2555   

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2561 หนา 65-67 
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2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดสระแกว ตั้งอยูที่ตําบลทาเกษม 
อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 27000 มีพื้นที่ทั้งหมด 615 ไร 2 งาน 51 ตารางวา 

ชื่ออาคาร ปที่เริ่ม
กอสราง ชื่ออาคาร ปที่เริ่ม

กอสราง 
อาคารพัสดุและพยาบาล 2543 หอพักนกัศึกษา 1 2558 
บานพักเจาหนาท่ี 2543 หอพักนกัศึกษา 2 2558 
บานพักรับรอง 2543 โรงจอดรถ 2559 
อาคารเรียน 2 2543 โรงจอรถหอพกันักศึกษา 2559 
อาคารโรงอาหาร 2543 อาคารสวัสดิการ 2559 
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ชั้น 2548 อาคารอเนกประสงคหอพกันักศึกษา 2559 
อาคารเรียน 5 2548   

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2561 หนา 68 
 

1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดมีจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือสรางมาตรฐานเกณฑประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน 5 ดาน ของประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 ซึ่งจากการ
พัฒนาตัวบงชี้มหาวิทยาลัยไดนําองคประกอบตัวบงชี้เดิมของ สกอ. มาพิจารณาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 5 
ดาน และกําหนดตัวบงชี้ใหมที่เปนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมเพ่ือสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยาง
ตอเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปการศึกษา 2561 มาปรับปรุงพัฒนา 
มีรายละเอียดผลการดําเนินงานดังนี้ 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
1. แนวโนมอัตราการคงอยูและสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาไมแสดงถึงแนวโนมที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยควรหาทางแกไขอยางเรงดวน 

จากการจัด กิจกรรม /โครงการเพื่ อป รับปรุงผลการ
ดําเนินงาน เปรียบเทียบ สรุปผลลัพธดังนี้ 

อัตราการคงอยู 
รายการ ปการศึกษา 

2561 
ปการศึกษา 2562 

จํานวนนกัศึกษาแรกเขา  1,929 คน 2,113 คน 
จํานวนนักศึกษาคงอยู 1,468 คน 2,060 คน 
คิดเปนรอยละ 76.10 97.49 
อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาตามแผน  

 
รายการ 

ปการศึกษา 
2561 2562 

จํานวนทั้งหมด 3,159 คน 3,014 คน 

สําเร็จการศึกษาตามแผน 1,977 คน 1,324 คน 
คิดเปนรอยละ 62.58 43.93 

มหาวิทยาลัยโดย 3 หนวยงาน ไดแก กองพัฒนานักศึกษา 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑติวิทยาลัย มี
การกําหนดกิจกรรมเพ่ือใหแนวโนมอัตราการคงอยูและสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษามีแนวโนมที่สูงขึ้น ดังนี้ 
1) กองพัฒนานักศึกษา 

1.1 กองพัฒนานักศึกษา ไดจัดบริการ ใหคําปรึกษา เพื่อให
นักศึกษาไดสํารวจถึงปญหาและความตองการของตนเอง สราง
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
แรงจูงใจการแกปญหา รวมท้ังใหนักศึกษามีความรูและทักษะ
ในการแกปญหาและตัดสินใจไดดวยตนเองอยางเหมาะสม 
เพื่อใหนักศึกษาใชชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข จน
สําเร็จการศึกษา โดยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เปน  
ผูบริการใหคําปรึกษา ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ทุกวันทํา
การ ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

1.2 กิจกรรม Psychological screening กองพัฒนา
นักศึกษาจัดกิจกรรมรวมกับสาขาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตรมี
วัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลนักศึกษาทางดานจิตวิทยา โดยใช
แบบสอบถามขอมูลนักศึกษา เพื่อการจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักศึกษาดานจิตวทิยาท่ีมีประสทิธิภาพ ณ อาคาร 80 ป 
วไลยอลงกรณ ในวันท่ี 19 มิ.ย. 2562  จํานวนนักศึกษาเขารวม 
1,382 คน คิดเปนรอยละ 92.13 และมีผลประเมินความพงึ
พอใจ 4.22 

1.3 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยจัดขึ้นเพื่อสนบัสนุน
ทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาท่ีเรียนดี ประพฤติดี แตขาด
แคลนทุนทรัพย โดยแบงเปนทุนภายในและทุนภายนอก โดยมี
รายละเอียดทุนการศึกษา ปการศึกษา 2562 จํานวน 44 ทุน  
เปนเงิน 1,120,000 บาท จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับทุน จํานวน 
200 ราย ดังนี้ 

คณะ/วิทยาลัย จํานวน 
ครุศาสตร  68 
เทคโนโลยีการเกษตร 7 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 29 
วิทยาการจัดการ 29 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 27 
สาธารณสุขศาสตร 24 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4 
มรว. จังหวัดสระแกว 1 

2) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการดําเนินการ
ติดตามการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน จํานวน 3 ครั้ง/ภาค
การศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คร้ังที่ 1/62 
วันที่ 24 พ.ค. 2562 โดยทําบันทึกขอความถึง คณบดี/ผูชวย
อธิการบดี/อาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียน 

คร้ังที่ 1 หลังจากหมดเขต เพิ่ม – ถอน รายวิชา  
คร้ังที่ 2 สอบกลางภาค 

   คร้ังที่ 3 กอนหมดเขตการชําระเงินตามกําหนดการ
ลงทะเบียนและกอนสอบปลายภาค 2 สัปดาห พรอมแนบ
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
รายชื่อของนักศึกษาท่ียังไมชาํระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

3) บัณฑิตวิทยาลัย 
3.1 บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดใหมีระบบ e-Grad และ         I 

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

3.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีชองทางใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
อยางหลากหลาย และตลอดเวลาทําการ เชน เคานเตอรรับ
เร่ือง โดยมีเจาหนาที่ใหบริการตลอดเวลา และรองเรียนรอง
ทุกขสายตรงคณบดี บน Website บัณฑติวิทยาลัย 
http://grad.vru.ac.th/about_graduate/Direct%20line.php 

3.3 บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระเบียบขั้นตอนการสําเร็จการศึกษา และการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิทยานพินธ การคนควาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี
งบประมาณ 20,712 บาท เนื่องจากโรคระบาด COVID-19 ทํา
ใหโครงการเลื่อนออกไป ทั้งนี้ บณัฑิตวิทยาลัยมีการเผยแพร
ขอมูลตางๆ ผานทาง Website บัณฑิตวิทยาลยั เพื่อให
นักศึกษาไดทราบขอมูลอยูตลอดเวลา 

2. อัตราการคงอยูของอาจารยอยูในระดับท่ีไม
แนนอน ซึ่งมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแกไขดาน
การบริหารงานบุคคลในการธํารงรักษาบุคลากรให
อยูกับองคกร 

จากการจัด กิจกรรม /โครงการเพื่ อป รับปรุงผลการ
ดําเนินงาน สรุปผลลัพธการเปรียบเทียบอัตราการการลาออก
ของอาจารยดังนี้ 

-ป 2562 ลาออก จํานวน 45 คน จํานวนอาจารยทั้งหมด 
451 คน อัตราการลาออกรอยละ 9.98 

-ป 2563 ลาออก จํานวน 11 คน จํานวนอาจารยทั้งหมด 
454 คน อัตราการลาออกรอยละ 2.42 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดเปน 4 ดาน ดังนี้  1) ดานการสรรหา 
(Recruitment) 2) ดานการพฒันา (Development) 3) ดาน
การรักษาไว (Retention) และ 4) ดานการใชประโยชน 
(Utilization) เพื่อเปนการธํารงรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร  
มหาวิทยาลัยโดยงานบริหารงานบุคคล  จึงดําเนนิการดังนี ้

1. มหาวิทยาลัย ไดดําเนนิการปรับปรุงสวัสดิการของ
บุคลากรทุกประเภทนอกเหนือจากสวัสดิการตามกฎหมายท่ีรัฐ
กําหนด ซึ่งมีสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบไปดวย 

- คารักษาพยาบาลคนในครอบครัว บิดามารดา คูสมรส 
บุตรชอบดวยกฎหมาย10,000 บาท/พนักงานมหาวิทยาลัย/     
ปงบฯ 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
- คาการศึกษาบุตร บุตรชอบดวยกฎหมาย อนุบาล-ปวช. 

ปละ 4,000 บาท, ปวส.-ปริญญาตรี ปละ 11,000 บาท 
- สวัสดิการแบบยืดหยุน เชน  คาสาธารณูปโภค  คาที่พัก

อาศัย ทองเท่ียวประจาํป และอ่ืนๆ รวมปละ 6,000 บาท 
- การตรวจสุขภาพประจําป สวัสดิการตรวจสุขภาพ

ประจําป ปละ 1 ครั้ง 
- การประกันสุขภาพแบบกลุม คารักษาพยาลผูปวยนอก 

1,500 บาท/วัน /คาหองผูปวยในหรือคาชดเชย 3,500 บาท/
วัน /คารักษาฉุกเฉิน (อุบตัิเหตุ)  6,000 บาท/คร้ัง 

- เครื่องราชอิสริยาภรณ สายวิชาการ ปฏบิัติงาน 5 ป ขอ
ชั้นแรก จัตุรถาภรณชางเผือก/สายสนบัสนุน ปฏิบัตงิาน 5 ป 
ขอชั้นแรก เบญจมาภรณมงกุฎไทย 

- สวัสดิการที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัย สําหรับขาราชการ 
ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราว ภายใต
หลักเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชปูถัมภ เร่ือง หลักเกณฑและวิธปีฏิบัติการจัด
ขาราชการและบุคลากรเขาพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2561 

2. มหาวิทยาลัย ดาํเนินการปรับปรุงประกาศ ระเบียบ 
ขอบังคับตางๆ ใหมีความชัดเจนทันสมัย และมีการปรับลด
เกณฑในการประเมินใหเหมาะสมมากข้ึน ประกอบไปดวย 

ดานสัญญาและการตอสัญญา 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2561 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง แนวทางและเกณฑการผาน
การประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ เขาสูสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สอง,
ระยะท่ีสาม, ระยะท่ีสี ่

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวทางและเกณฑการผาน
การประเมินเพ่ือตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน เขาสูสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยระยะท่ีสอง ,
ระยะท่ีสาม, ระยะท่ีสี่ 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
3. การประเมินคุณภาพการจัดกรรมและการ
บริการ ควรมีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
และการบริการ โดยประเมินจากวัตถุประสงคหลัก
ของกิ จกรรม เพื่ อ ให เกิ ดการสะท อนผลการ
ดําเนินงานที่สงผลตอการพัฒนาอยางแทจริง 

กองพัฒนานักศึกษามีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงคหลักของกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมก็จะนําผล
การจัดกิจกรรมรายงานผานระบบ VRU – Project และสรุปผล
โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธผานเว็บไซตกองพัฒนา
นักศึกษา ไมเกิน 15 วันทําการ และนําผลท่ีไดจากการประเมิน
มาเปนแนวทางการพัฒนาดําเนินกิจกรรมในปการศึกษาตอไป 
มีรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมดานการพัฒนานักศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยผานระบบ  VRU – Project และสรุปผล
โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธผานเว็บไซตกองพัฒนา
นักศึกษากองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
กองพัฒนานักศึกษา ภายใตกิจกรรมพัฒนาทักษะที่จําเปนตอ
การดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาท้ังหมด จํานวน 
9,412 คน โดยในปการศึกษามหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหลักท้ังหมด  

1. กิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ จํานวน 4 กิจกรรม  
2. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 

11 กิจกรรม 
3. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 1 กิจกรรม 
4. กิจกรรมสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 8 กิจกรรม 
5. กิจกรรมใหความรูดานประกันคุณภาพ จํานวน 1 กิจกรรม 
6. กิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 จํานวน 8 กิจกรรม 

4. ควรมีการรายงานผลการนํานักศึกษาเขารวม
กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยตอหลักสูตร เพื่อเปน
การคืนขอมูลผลตอหลักสูตรวานักศึกษาไดอะไรจาก
การมีสวนรวมจากกิจกรรมตางๆ เพื่อใหหลักสูตร
ไดรับทราบผลสะทอนของนักศึกษา และนําไปสูการ
ปรับปรุงและเสริมสรางสมรรถนะนักศึกษาตอไป 

กองพัฒนานักศึกษา และงานศึกษาทั่วไป มีการกําหนด
กิจกรรมเพ่ือรายงานผลการนํานักศึกษามาเขารวมในกิจกรรม
ดานการพฒันานักศึกษาในระดบัมหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนา
นักศึกษา รายงานผลการมีสวนรวมจากกิจกรรมตางๆ ของ
นักศึกษา โดยมผีลการดาํเนินงานดังนี้  

1. กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่ อทบทวนติดตาม
แผนการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงคหลักของกิจกรรม และ
กอนดําเนินการจัดกิจกรรมจะประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ของกิจกรรมทุกกิจกรรม  เพื่อเตรียมความพรอม และหลัง
ดําเนินกิจกรรมจะมีการประชุมเพื่อทบทวนผลการดําเนินงาน 
เพื่อเปนขอมูล วางแผน พัฒนา ปรับปรุง การจัดกิจกรรมให
นักศึกษาไดตรงตามความตองการและเกิดประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 

2. กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดสงรายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรม โดยการทําบันทึกขอความผานคณะไปยังหลักสูตร และ
จัดแสดงผลไวบนเว็บไซตของกองพัฒนานักศึกษา เพื่อให
หลักสูตรไดรับทราบผลขอเสนอแนะของนักศึกษา และนําไปสู
การปรับปรุงและเสริมสรางสมรรถนะนักศึกษาตอไป 

3. งานศึกษาทั่วไป มีการรายงานผลการลงพื้นท่ีดําเนิน
โครงการของนักศึกษาในรายวิชา  VGE109 อัตลักษณบัณฑิต     
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
วไลยอลงกรณ ซึ่งมีนักศึกษาจากทุกคณะมาเขารวมกิจกรรมโดย
การจัดทําบันทึกขอความแจงผลการลงพื้นท่ีของนักศึกษาตอคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด เพื่อใหคณะดําเนินการในขั้นตอไป 

5. ควรมีการปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา ที่แสดงถึง
เป าหม ายกระบวนการ  รวมถึ งการวั ดและ
ประเมินผลตามแผน เพื่อใหเกิดความชัดเจนสูการ
ปฏิบัติ นอกจากนี้ควรนํามาใชเปนแผนงานกลาง
ระดับมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงการพัฒนา
นักศึกษาระดับหลักสูตรและคณะที่มีทิศทาง
เดียวกันตอไป 

ผูบริหารหนวยงาน  โดยผูชวยอธิการบดี และผูปฏิบัติ
หนา ท่ีผู อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา มีการถายทอด
แผนปฏิบัติการใหบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา  ในการประชุม
ครั้งท่ี  1/2563 วันท่ี  7 ม .ค . 2563 ณ  อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา โดยเปรียบเทียบแผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา 
ประจําป งบประมาณ  พ .ศ . 2562  เพื่ อนํ ามาป รับปรุง
แผนพัฒนานักศึกษา และปรับปรุงวัตถุประสงค เปาหมาย 
วิธีการวัดผล ในแผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งกองพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา  

แผนงานที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเชิง
ผลิ ตภาพ  (Productive Learning) โดยมี รายละเอียด
โครงการดังนี้ 

1. โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือจัดการเรียนเชิง
ผลิ ตภาพ  (Productive Learning) มี กิ จกรรม  จํ านวน  5 
กิจกรรม 

2. โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จําเปนตอการ
ดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 มีกิจกรรม จํานวน 55 กิจกรรม 

3. โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติผานการทํางานรวมกับชุมชน มีกิจกรรม จํานวน 1 
กิจกรรม 

แผ น งาน ท่ี  4  พั ฒ น าระบ บ ก ารบ ริ ห า รจั ด ก า ร
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสู เศรษฐกิจสราง โดยมี
รายละเอียดโครงการดังนี้ 

1. โครงการบริหารจัดการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น มีกิจกรรม จํานวน 10 กิจกรรม 

2. โครงการสรางเครือขาย จัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น มีกิจกรรม จํานวน 3 กิจกรรม 

3. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม ตอยอดสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค มีกิจกรรม จํานวน 3 กิจกรรม 

รวมทั้งมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนา
นักศึกษา และคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมกอนเปดภาค
การศึกษา เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษารวมกัน 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
6. ควรปรับระบบและข้ันตอนในการพิจารณาทุน
วิจัย รวมถึงการเบิกจายงบประมาณวิจัย ใหเอ้ือตอ
การทํางานของอาจารยและนักวิจัย 
 

รายงานผลจํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอก และภายใน ผลลัพธการเปรียบเทียบปการศึกษา 
2561 และ 2562 มีดังนี้ 
จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรค (บาท) 
ปงบประมาณ ภายนอก ภายใน รวม 

2562 5,459,766  8,507,138  13,966,904  
2563 1,645,000  8,189,500  9,834,500  

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการกําหนดขั้นตอนการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย

งบประมาณกองทุนวิจัย พรอมกําหนดชวงเวลาในการ
ดําเนินงานแตละขั้นตอนอยางชดัเจน เพื่อใหการพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยเปนไปดวยความรวดเร็ว ซึ่งขั้นตอนการ
พิจารณาประกอบดวย  

1) เปดรับขอเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal)  
2) ประกาศผลพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยเบื้องตน 

(Concept Paper)  
3) กิจกรรมบมเพาะขอเสนอโครงการวิจัยที่ผานการ

พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยเบื้องตน (Concept Paper)     
4) เปดรับขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
5) จัดเวทีพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ 

(Full Paper)  
6) ประกาศผลพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยฉบับ

สมบูรณ (Full Paper) และ 7) ประกาศทุนวิจัยและทําสัญญา
รับทุนวิจัย 

2. มีการปรับระบบและข้ันตอนในการเบิกจายทนุอุดหนุน
การวิจัยทั้งงบประมาณกองทุนวิจัย (วจ.) และงบประมาณ
แผนดิน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ีวาดวยกองทุนวจิัยและงาน
สรางสรรค พ.ศ. 2562 เพื่ออํานวยความสะดวกและลดขั้นตอน
ความยุงยากและซับซอนในการเบิกจายงบประมาณทุนอุดหนนุ
การวิจัยใหแกนักวิจัย โดยกําหนดใหมีการเบิกจายแบงเปน 3 
งวด ประกอบดวย งวดที่ 1 รอยละ 60 ของงบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไดรบั งวดที่ 2 รอยละ 20 ของงบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไดรบั และงวดท่ี 3 รอยละ 20 ของ
งบประมาณทนุอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับ 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
7. ควรปรับระบบการยืน่คุมครองสิทธิ ลดขั้นตอน
การดําเนินการบางขัน้ตอน เพื่อใหยนระยะเวลาใน
การยื่นจดแจง 

รายงานผลการยื่นคุมครองสิทธิ เปรียบเทียบปการศึกษา 2561 
และ 2562  

ปงบประมาณ จํานวนสิทธิบัตร 
2562 ไมมี 
2563 ระหวางรวบรวม เอกสาร 1 เร่ือง 

ผลการดําเนินงานการยื่นคุมครองสิทธิ 
1. คณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสรางสรรคมีมติให

ปรับแกไข ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ เร่ือง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุน
และจัดสรรผลประโยชนในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
พ.ศ.2558 โดยใหยกเลิกการสนับสนุนเงิน ขอ 6 หลักเกณฑ
และอัตราการจายเงินสนับสนุนผลงานวิจัยท่ีนําไปจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาในรูปสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเกณฑการจายเงินภายหลัง  

2. การลดข้ันตอนจากการนําเขาประชุมคณะกรรมการ
กองทุนวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพิจารณาการยื่นขอจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยคณะกรรมการกองทุนวิจัยและ
งานสรางสรรคมีมติมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปน
ผูดําเนินการและนําเขารายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุม
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสรางสรรคแตละรอบ 

8. ควรสนับสนุนใหอาจารยสรางองคความรูที่แสดง
ถึงความเชี่ยวชาญ หรือความถนัดเฉพาะดานของ
อาจารย รวมถึงสงเสริม สนับสนุน รวมถึงยกระดับ
การตีพิมพผลงานวิจัยใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยใน
วารสาร วิชาการท่ีมีระดับคุณภาพสูงขึ้น หรือ
กําหนดเงื่อนไขในการเผยแพรผลงานทางวิชาการที่
เปนการตีพิมพในวารสาร วิชาการระดับนานา ชาติ 
โดยอาจใชการสงเสริมในรูปแบบการสรางขวัญ 
กําลังใจ ตลอดจนยกยองนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ 
ในระดับคุณภาพสูง 

รายงานผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
เปรียบเทียบปปฏิทิน 2561 และ 2562 
ผลงานวิชาการ 
ปปฏิทิน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
2561 240 39 64 81 21 
2562 387 26 72 58 35 
ผลงานสรางสรรค 
ปปฏิทิน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
2561 - 3 4 - 6 
2562 1 1 6 1 10 

 
1. มติที่ ป ระชุมคณะกรรมการกองทุ นวิจัยและงาน

สรางสรรค ใหปรับแกไขประกาศมหาวิทยาลัย เร่ืองหลักเกณฑ
และอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและ
ตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2562   

2. การสนับสนุนการไปนาํเสนอ การเผยแพรตีพิมพบทความ 
วิจัยและงานสรางสรรคใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ และมีงบประมาณจัดสรร จํานวน 1,065,566 บาท 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ไดรับอนุมัติเงินสนับสนุนการเผยแพรบทความและการไป
นําเสนอ เพิ่มเติม จากคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงาน
สรางสรรค จํานวน 2,500,000 บาท ซึ่งในปงบประมาณ 2563 
มีการเบิกเงินสนับสนุน จํานวน 1,431,132 บาท (ขอมูล ณ 
เดือนเม.ย. 2563) แบงออกเปน   

1. การเผยแพรบทความวิจัย TCI2 จํานวน 41 เร่ือง 
2. การเผยแพรบทความวิจัย TCI1 จํานวน  23  เร่ือง  
3. การเผยแพรบทความวิจัย Scopus จํานวน  1  เรื่อง 
4. การเผยแพรบทความวิจัย SjR จํานวน  3  เร่ือง 
5. การเผยแพรบทความวิจัย SSRN จํานวน  7  เร่ือง 
6. การเผยแพรบทความวิจัย ISI จํานวน 1 เร่ือง 
7. การเผยแพรบทความวิจัยในระดับนานาชาติ จํานวน 5 

เร่ือง 
8. สนับสนุนการไปนําเสนองานวิจัยระดับชาติและระดับ

นานาชาติ จาํนวน  12 เร่ือง 
9. สนับสนุนคาใชจายในการไปนําเสนอบทความ จํานวน  8 

เรื่อง 
9. จัดประมวลขอมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
จากการจัดการความรูของหนวยงานตางๆ จัด
ประมวลขอมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจากการ
จัดการความรูของหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะประเด็น
ที่ เป น จุ ด เน น  เกี่ ย วกั บ  Productive Learning 
นอกจากนั้นควรเพิ่มเติมประเด็นการจัดการความรู
ใหเก่ียวกับการเรียนการสอนเร่ืองอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 

ผลการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย  
1. งานพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพมีการจัด

วางแผนปฏิทินประจําปและการวางแผนกระบวนการจัดทํา
หลักสูตรเพื่อเปนการพัฒนาและสนับสนุนอาจารยและบุคลากร
อยางคลอบคลุมและครบถวน  เชน  โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเร่ืองการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักเพื่อเขาสูระยะ
และเพ่ือเขาสูตํ าแหนงที่ สู งขึ้น  และโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนางาน (สายสนับสนุนระยะ 3) สงผลให
มีเจาหนาท่ีสายสนับสนุนไดเขาสูระยะและเลื่อนตําแหนงที่
สูงขึ้นตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด และโครงการพัฒนา
สมรรถนะตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเร่ือง การเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารทาง สงผลใหมีวารสาร บทความ และ
งานวิจัย ไดถูกตีพิมพเผยแพรออกไปเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเปนผลงาน
ของอาจารยในมหาวิทยาลัย 

2. ผลการดําเนินงานของโครงการอบรมอาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป เมื่อวันท่ี 8 พ .ย. 2562 ในหัวขอเร่ือง  
การเรียนการสอนแบบ Productive Learning ทําใหเกิดการ 
บูรณาการรวมกันระหวางอาจารยและบุคลากรของงานศึกษา
ทั่วไป ไดนําองคความรูจากการอบรมไปปรับใชในการเรียนการ
สอนเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ของอาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
3. ปจจุบันงานพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพไดมี

การจัดอบรมโครงการอบรมอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
เรื่อง การเรียนการสอนผานระบบออนไลน โดยแอพพลิเคชั่น 
Moocs, Google Classroom  ทําใหอาจารยเกิดทักษะและ
เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนซึ่งเหมาะกับ
สถานการณในปจจุบันเปนอยางมาก 

4. จากผลการดําเนินงานการประกวดการจัดการความรู
ภายในองคกร ที่มีความเปนเลิศ (Best Practice) ภายใต
กิจกรรมการประกวด “VRU-KM Best Practice Award” ครั้ง
ที่ 1 ปการศึกษา 2562 เพื่อกระตุนใหอาจารยและบุคลากรเกิด
การเรียนรูรวมกันและนําองคความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันเพื่อใหองคกรเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
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บทท่ี 2  
ผลการประเมินรายองคประกอบ/ตัวบงช้ี 

องคประกอบที่ 1 ผลลัพธผูเรียน 
 

ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ (CAR) 

1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีคณะที่รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย 
ซ่ึงไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 โดย
คะแนนประเมินที่ไดในระดับคณะตัวบงชี้ที่ 1.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เปนคาเฉลี่ยของผลรวมคะแนนการประเมินตัว
บงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งหลักสูตรไดรับการประเมินฯ 
เมื่อวันที่ 5-15 มิถุนายน 2562 ผลคะแนนที่ไดในระดับ
มหาวิทยาลัยเปนคาเฉล่ียของคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ  อุดมศึกษา
แหงชาติของทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.58  

 

ตารางแสดงคะแนนคาเฉล่ียผลการประเมินระดับคณะ
จําแนกเปนคณะ/วิทยาลัย 

 
ชื่อคณะ/วิทยาลัย 

ผลรวม
ของ

คะแนน
หลักสูตร 

จํานวน
หลัก 
สูตร 

คะแนนคาเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 
ระดับคณะ 

1. ครุศาสตร 65.51 14 4.68 คะแนน 
2. มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
49.28 11 4.48 คะแนน 

3. วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

40.79 9 4.53 คะแนน 

4. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

18.99 4 4.75 คะแนน 

 

คาเปาหมาย 
:  คาเฉลี่ย 4.51  
ผลการประเมิน  
: คาเฉลี่ย 4.58 

ผลการประเมิน  
: คาเฉลี่ย 4.58 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  4.58 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.58  คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินท่ีตาง
จากที่ระบุใน SAR) 
 

จุดแข็ง 
หลักสูตรมีผลการประเมินเปนไปตามเกณฑ
การประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยูในระดับดี
และดีมาก 



- 23 - 
 

ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ (CAR) 

 

 
ชื่อคณะ/วิทยาลัย 

ผลรวม
ของ

คะแนน
หลักสูตร 

จํานวน
หลัก 
สูตร 

คะแนนคาเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 
ระดับคณะ 

5. วิทยาการจัดการ 39.13 9 4.35 คะแนน 

6. เทคโนโลยี 
การเกษตร 

8.76 2 4.38 คะแนน 

7. สาธารณสุขศาสตร 4.94 1 4.94 คะแนน 

8 วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

31.44 7 4.49 คะแนน 

ผลรวมของคะแนนเฉล่ียผลการประเมิน 36.60 คะแนน 
จํานวนคณะ/วิทยาลัย 8 คณะ 

คาคะแนนเฉลี่ยผลรวมคะแนนผลการ
ประเมิน 

4.58 คะแนน 

 
 

ผลรวมคะแนนท่ีได      = 
36.60 

8 
 
 

คะแนนท่ีได = 
36.60 =           4.58 

 8 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ (CAR) 

1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับลาศึกษาตอ) จํานวน 416 คน 
มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 148 คน 
เมื่อคํานวณตามสูตร พบวา  คารอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก เทากับรอยละ 35.58 คะแนนที่ไดเทากับ 
4.45 คะแนน  
 
วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

148 
X 100 = รอยละ 35.58 

416 
  
เปรียบเทียบรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน 

35.58 
X 5 = 4.45 คะแนน 40 

 ขอมูลพื้นฐาน 
ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาตอ) 441 

จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ 25 

จํานวนอาจารยประจาํที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 148 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด(ไมรวมที่ลาศึกษาตอ) 416 

รอยละของอาจารยประจาํที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 35.58 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 35 
ผลการประเมิน :  
รอยละ 35.53 

ผลการประเมิน :  
รอยละ 35.53 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
: 4.45 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.45 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินท่ีตาง
จากที่ระบุใน SAR) 
 
จุดแข็ง 
คุณภาพอาจารยปริญญาเอก 
 

ขอเสนอแนะ  
ควรสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกใหมากข้ึน 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมท่ีลา
ศึกษาตอ) จํานวน 416 คน มีจํานวนอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 148 คน  เมื่อคํานวณตามสูตร 
พบวา คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ เทากับ รอยละ 35.58 คะแนนท่ีไดเทากับ 2.96 
คะแนน  

วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

148 
X 100 = รอยละ 35.58 416 

  
เปรียบเทียบรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน 

35.58 
X 5 = 2.96 คะแนน 60 

 ขอมูลพื้นฐาน 
ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

อาจารยประจาํทั้งหมด รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ 

441 

อาจารยประจาํที่ศึกษาตอ 25 

อาจารยประจาํทั้งหมดที่ดาํรงตาํแหนงอาจารย 281 

อาจารยประจาํทั้งหมดที่ดาํรงตาํแหนงผศ. 131 

อาจารยประจาํทั้งหมดที่ดาํรงตาํแหนงรศ. 17 

อาจารยประจาํทั้งหมดที่ดาํรงตาํแหนง ศ. - 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 60 
ผลการประเมิน 
 : รอยละ 35.58 

ผลการประเมิน 
 : รอยละ 35.58 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:   2.96 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 2.96 คะแนน   

กาบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR) 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา 
 

ขอเสนอแนะ  
สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทาง
วิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ (CAR) 

1.4 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 
ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยฯ มุงเนนการเรียนการสอนและฝกให
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกระดับชั้น มีการทําวิจัยที่
มุงเนนคุณภาพของผลงานวิจัยในระดับที่ยอมรับในสาขาท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะหและการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพ
สอดคลองการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปการศึกษา 2562 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร จํานวน 312 เรื่อง แบงเปนผลงานวิชาการที่มคีา
ถวงน้ําหนัก 0.20 จํานวน 278  เรื่อง คาถวงน้ําหนัก 0.40 
จํานวน 5 เรื่อง คาถวงน้ําหนัก 0.60 จํานวน 19 เรื่อง 
และคาถวงน้ําหนัก 0.80 จํานวน 2 เรื่อง และคาถวง
น้ําหนักผลงานสรางสรรคท่ีมีคาถวงน้ําหนัก 0.40 จํานวน 5  
เรื่อง และคาถวงนํ้าหนัก 0.60 จํานวน 3 เรื่อง ผลรวมคา
ถวงน้ําหนัก เทากับ 74.40   

 

คณะ/วิทยาลัย ผลลัพธ 
(รอยละ) คะแนน 

1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1.12 0.14 
2. เทคโนโลยีการเกษตร 5 0.63 
3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.39 0.05 
4. ครุศาสตร 0.24 0.03 
5. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1.40 0.18 
6. วิทยาการจัดการ 0.60 0.08 
7. สาธารณสุขศาสตร 2.01 0.25 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1.78 0.22 
คาเฉลี่ยผลรวมคะแนนประเมินทุกคณะ 1.58 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 3.51 
ผลการประเมิน  
: รอยละ1.58  

ผลการประเมิน 
 : รอยละ 1.58 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  0.20 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 0.20 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 
ขอสังเกต 
เนื่องจากตัวหารเปนนักศึกษาท้ังคณะจึงทําให
คะแนนนอย  
 
ขอเสนอแนะ 

1. ผลงานการตีพิมพควรเปนของนักศึกษา
ชั้นปที่ 3-4 และตัวหารควรเปนนักศึกษาชั้นป
ที่ 3-4  

2. สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาตีพิมพใน
ฐานที่สูงขึ้น 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ (CAR) 

สรุป 
คาน้ําหนัก 

(1) 
จํานวน (ชิ้น) 

(2) 
ผลรวมถวงน้ําหนัก 

(1) x (2) 
ผลงานทางวิชาการ 

0.20 278 55.60 

0.40 5 2 

0.60 19 11.40 

0.80 2 1.60 

1.00 - - 
รวม 414 70.60 

ผลงานสรางสรรค 
0.20 - -- 
0.40 5 2 

0.60 3 1.8 

0.80 - - 
1.00 - - 
รวม 8 3.8 

 

วิธีการคํานวณ  :  
คาเฉลี่ยผลรวมคะแนน 
 

1.58  = 0.20 คะแนน 8 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.5 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทและผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
ขอคนพบ  

ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จํานวนท้ังสิ้น 30 คน และมีผลงานที่ตีพิมพหรือ
เผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาโทและผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน 38 เร่ือง คิดเปนผลรวมคาถวง
น้ําหนัก เทากับ 9.80 แบงเปนบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คาถวงน้ําหนัก 0.20 จํานวน 32 เรื่อง บทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติคาถวง
น้ําหนัก 0.40 จํานวน 1 เรื่อง และบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมท่ี 2 คาถวงนํ้าหนัก 0.60 จํานวน 5 เรื่อง  

 
ขอมูลพื้นฐาน 
สรุป 

คาน้ําหนัก 
(1) 

จํานวน (ชิ้น) 
(2) 

ผลรวมถวงน้ําหนัก 
(1) x (2) 

ผลงานทางวิชาการ 
0.20 32 6.4 

0.40 1 0.4 

0.60 5 3.0 

0.80 - - 
1.00 - - 
รวม 38 9.80 

 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 40 
ผลการประเมิน  
: รอยละ 32.67 

ผลการประเมิน 
 : รอยละ 32.67 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
: 4.08 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.08 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีมาตรการใหนักศึกษาจบ

การศึกษาตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

2. ควรตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
หรือในฐานที่สูงขึ้น 

3. ควรมีมาตรการในการตีพิมพผลงาน
ของนักศึกษา 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละผลรวมคาถวงน้ําหนักผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอ
ผูสําเร็จการศึกษา 
 

9.80 
X 100 = รอยละ 32.67 30 

  
เปรียบเทียบรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน 

32.67 
X 5 = 4.08 คะแนน 40 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.6 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
ขอคนพบ  

ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวนทั้งสิ้น 12 คน และมีผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกและผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 28 เร่ือง คิดเปนผลรวมคาถวงน้ําหนัก 
เทากับ 13.20 แบงเปนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 11 เรื่อง บทความวิชาการฉบับ
สมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 1 เรื่อง บทความ
วิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 11 เรื่อง 
แ ล ะบ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร ฉ บั บ ส ม บู รณ ที่ ตี พิ ม พ ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 คา
น้ําหนัก 0.80 จํานวน 5 เรื่อง  

 
ขอมูลพื้นฐานสรุป 
คาน้ําหนัก 

(1) 
จํานวน (ชิน้) 

(2) 
ผลรวมถวงน้ําหนัก 

(1) x (2) 
ผลงานทางวิชาการ 

0.20 11 2.2 

0.40 1 0.4 

0.60 11 6.6 

0.80 5 4.0 

1.00 - - 
รวม 28 13.20 

 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 80 
ผลการประเมิน  
: รอยละ100  

ผลการประเมิน 
 : รอยละ .100 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
: 5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 
ขอเสนอแนะ 
ควรตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ หรือ
ในฐานที่สูงขึ้น 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละผลรวมคาถวงน้ํ าหนักผลงานท่ีตี พิมพหรือ

เผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 
 

13.20 
X 100 = รอยละ 100 12 

  
เปรียบเทียบรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน 

100 
X 5 = 5.00 คะแนน 80 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
ขอคนพบ ดําเนินการได   5  ขอ ดังนี้ 

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 

 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ประเด็นตอไปน้ี                                                       
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวย
วิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
 - กิจรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ
(visiting professor)  
 

 3. จัดหางบประมาณการวิจัยเพ่ือใชเปนทุนวิจัย และมี
การจัดสรรทุนวิจัยหรือทุนสําหรับงานสรางสรรค ใหเปนไป
ตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือเพ่ือสงเสริม
ศักยภาพอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค 
บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัย งานสรางสรรค บทความวิชาการ ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 4. สงเสริมศักยภาพอาจารย นักวิจัย และนักศึกษา
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 
งานสรางสรรค บทความวิชาการในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ แลมีการ

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 
 : 6  ขอ 

(ขอ 1 -6) 

ผลการประเมิน 
: 5  ขอ 

(ขอ 1 -5) 
คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการ
ประเมินกรรมการ 
 : 4.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 

ขอเสนอแนะ 
-มหาวิทยาลัยควรมีการนําระบบและไก
เพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่กําหนดขึ้นนําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่
กําหนดไว 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

เผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค บทความวิชาการ ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสราง
ขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองนักวิจัย/อาจารยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
 

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ นํ าไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 
ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการของอาจารย  จํานวน
ทั้งหมด 597 เรื่อง โดยจําแนกเปนผลงานคาถวงน้ําหนัก 
ผลงานวิชา คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 387 เรื่อง คาน้ําหนัก 
0.40 จํานวน 26 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 72 เรื่อง คา
น้ําหนัก 0.80 จํานวน  58 เรื่อง และ คาน้ํ าหนัก 1.00 
จํานวน 35 เรื่อง และคาถวงน้ําหนักผลงานสรางสรรค คา
น้ําหนัก 0.20 จํานวน 1 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 1 
เรื่อง คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 6 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.80 
จํานวน 1 เร่ือง และ คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 10 เรื่อง 
ผลรวมคาถวงน้ํ าหนักของผลงานวิชาการและผลงาน
สรางสรรค เทากับ 227.40 
 
ขอมูลพื้นฐาน 
คาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับคณะ 

คณะ/วิทยาลัย/
หนวยงาน 

คาถวง
น้ําหนัก รอยละ ผล

คะแนน 
วิทยาศาสตร 26.80 30.45 5.00 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18.20 45.50 5.00 
เทคโนโลยีการเกษตร 11.20 56.00 5.00 
มนุษยศาสตรฯ 62.00 81.57 5.00 
ครุศาสตร 22.60 36.45 5.00 
วิทยาการจัดการ 30.20 61.63 5.00 
สาธารณสุขศาสตร 21.20 84.80 5.00 
นวัตกรรมการจัดการ 21.80 7.32 5.00 
งานศึกษาทั่วไป 11.00 73.33 5.00 
งานศูนยภาษา 2.40 24.00 5.00 

ผลรวมคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 50 
คาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: คาเฉลี่ย 5.00 
ผลการประเมิน  
: คาเฉลี่ย 5.00  

ผลการประเมิน 
 : คาเฉลี่ย 5.00  

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการ
ประเมินกรรมการ 
 :  5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

สรุปผลงานวิชาการและงานสรางสรรค 
คาน้ําหนัก 

(1) 
จํานวน (ชิ้น) 

(2) 
ผลรวมถวงน้ําหนัก 

(1) x (2) 
ผลงานทางวิชาการ 

0.20 387 77.40 
0.40 26 10.40 
0.60 72 43.20 
0.80 58 46.40 
1.00 35 35.00 

ผลงานสรางสรรค 
0.20 1 0.20 
0.40 1 0.40 
0.60 6 3.60 
0.80 1 0.80 
1.00 10 10.00 
ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 227.40 

 

วิธีการคํานวณ  :  
คะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัยเปนคาเฉลี่ยของคะแนน

ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานที่มีอาจารยประจําสังกัดอยูใน
มหาวิทยาลัย 
 

50  = 5.00 คะแนน 10 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 ผลงานวิจัยห รืองานสรางสรรคของอาจารยที่ สราง
นวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินและโจทยการ
พัฒนาประเทศหรือแกไขปญหาของทองถ่ินหรือปญหา
ระดับประเทศ 
 
ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยที่สรางนวัตกรรม
ที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินและโจทยการพัฒนา
ประเทศ/แกไขปญหาของทองถ่ิน/ปญหาระดับประเทศ 
ทั้งสิ้น 10 หนวยงาน โดยมีผลงาน ผลลัพธ และคะแนน 
รายละเอียดดังน้ี 

วิธีการคํานวณ  :  
คาเฉล่ียผลรวมคะแนนประเมินผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของอาจารยที่สรางนวัตกรรมฯ 
 

43.75  = คาเฉลี่ย 4.38 10 
   

ขอมูลพื้นฐาน 
คาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับคณะ 

คณะ/วิทยาลัย/
หนวยงาน 

คาถวง
น้ําหนัก รอยละ ผล

คะแนน 
วิทยาศาสตร 38 43.18 5.00 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 40.00 5.00 
เทคโนโลยีการเกษตร 6 15.00 5.00 
มนุษยศาสตรฯ 28 45.16 5.00 
ครุศาสตร 30 39.47 5.00 
วิทยาการจัดการ 16 32.65 5.00 
สาธารณสุขศาสตร 9 36.00 5.00 
นวัตกรรมการจัดการ 7 22.58 5.00 
งานศึกษาทั่วไป 6 40.00 5.00 
งานศูนยภาษา 0 0 0 

ผลรวมคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมิน 43.75 
คาเฉล่ียคะแนนผลการประเมิน 4.38 

   

คาเปาหมาย 
: คาเฉลี่ย 5.00 
ผลการประเมิน 
 : คาเฉลี่ย 4.38 

ผลการประเมิน 
 : คาเฉลี่ย 4.38 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  4.38 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.38 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.4 จํานวนโครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความรวมมือ
องคกรภาคีเครือขาย 
 
ขอคนพบ  

โครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความรวมมือองคกร
ภาคีเครือขายท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นในปงบประมาณที่รับการ
ประเมิน จํานวน 23 โครงการ 
 
ผลการดําเนินงาน 

ชื่อโครงการ เครือขาย 
1 . ช่ื อ แผน งานวิ จั ย  – การ
ยกระดับศักยภาพการทองเที่ยว
ชุมชนเชิงสรางสรรคเพื่อพัฒนา
พื้นที่บนฐานอัตลักษณทองถ่ิน
ของเครือขายมหาวิทยาลัยและ
ภาคี 
 
ชื่ อ โค รงก าร  - การพั ฒ น า
รูปแบบการทองเที่ยวโดยชุมชน
เชิงประวัติศาสตรบนพื้นฐาน
ทรัพยากรชุมชนของเครือขาย
ศรีอยุธยา  

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
3. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
ราชนครินทร 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพ
พรรณ ี

2. โครงการวิจัยเร่ือง ความพึง
พ อ ใจขอ งผู รั บ บ ริ ก ารจาก
ใหบริการของ เทศบาลต.หนอง
เสือ ต.บึงบา อ.หนองเสือ  
จ.ปทุมธานี 

เทศบาล ต.หนองเสือ 
 ต.บึงบา อ.หนองเสือ  
จ.ปทุมธานี  
 

3. ผลิตภัณฑ วาฟเฟลเหด็กรอบ 
(กลุมวิสาหกจิชุมชนฟารมเหด็
กลางบาน) ต.บานกลาง   
อ.เมือง จ.ปทุมธาน ีโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 
OTOP 

(กลุมวิสาหกจิชุมชนฟารมเหด็
กลางบาน)  
ต.บานกลาง   อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี 
 

4. ผลิตภัณฑแปรรูปทางการ
เกษตร (กลวยตาก) ต.ทัพราช  
อ.ตาพระยา จ.สระแกว โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 
OTOP 

วิสาหกิจชุมชน แปรรูปทางการ
เกษตร (กลวยตาก) หมู11   
ต.ทัพราช อ.ตาพระยา  
จ.สระแกว 

 
 

คาเปาหมาย 
: มากกวา 9 โครงการ 
ผลการประเมิน 
 : 23 โครงการ 

ผลการประเมิน 
 : 23 โครงการ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5  คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5  คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 
 

ชื่อโครงการ เครือขาย 
5. ผลิตภัณฑกลุมสตรีบาน
พรสวรรค ผลิตภัณฑจากผา
ทอ กระเปา เสื้อ หมอนบาน
พรสวรรค ต.เขาฉกรรจ  
อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนทองถิ่น OTOP 

กลุมสตรีบานพรสวรรค 
ผลิตภณัฑจากผาทอ กระเปา 
เสื้อ หมอน  
2 หมู 8 บานพรสวรรค ต.เขา
ฉกรรจ อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว 

6. ผลิตภัณฑกลุมผาทอมือ
บานวังยาว ต.คลองหินปูน 
อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว 
โครงการพัฒนาผลิต ภัณฑ
ชุมชนทองถิ่น OTOP 

กลุมผาทอมือบานวังยาว 57  
ม.3 ต.คลองหินปูน อ.วังนํ้าเย็น  
จ.สระแกว  

7. โครงการเครื่องดูดเศษหญา 
ในการแขงขันทักษะวิชาการ
และวิชาชีพทางดานการเกษตร 

เครือขายเกษตรราชภัฏ 

8. หนวยจัดการระดับ          
จ.สําหรับโครงการสรางเสริม
สุขภาพขนาดเล็ก รวมกับสํานัก
สรางสรรคโอกาส (สํานัก 6)” 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพสํานัก
สรางสรรคโอกาส (สาํนัก 6)” 

9. การพัฒนาแผนเศรษฐกิจ
ชุ ม ช น แ บ บ มี ส ว น ร ว ม : 
กรณี ศึ กษาบ านคลองบาง
หลวงไหวพระ ต.คูบางหลวง 
อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 

บานคลองบางหลวงไหวพระ  
ต.คูบางหลวง  
อ.ลาดหลุมแกว  
จ.ปทุมธานี 

10. แนวทางการพัฒนาตรา
สินคา และบรรจุภัณฑน้ําพริก
ปลาปนกลุมวิสาหกิจชุมชนผู
เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธ์ิ  
อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 

วิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงปลาดุก
คลองบางโพธ์ิ  
อ.ลาดหลุมแกว  
จ.ปทุมธานี 

11. แนวทางการสงเสริมอาชีพ
ชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบาน
คลองเจา ต.คูบางหลวง อ.ลาด
หลุมแกว จ.ปทุมธานี 

บานคลองเจา ต.คบูางหลวง  
อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 

12. การศึกษาแนวทางในการ
พั ฒ น า เศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น 
กรณีศึกษา ชุมชนคลองบาง
หลวง หมู 9 ต.คูบางหลวง  
อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 

ชุมชนคลองบางหลวง หมู 9 
ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลมุแกว  
จ.ปทุมธานี 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ชื่อโครงการ เครือขาย 
13. แนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวแบบฟารมสเตยตาม
ศาสตรพระราชาของ  
จ.สระแกว 

ผูประกอบการ ผูใหญบาน ,
สมาชิกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น,เจาหนาท่ีสงเสริมการ
ทองเทีย่วและปลดัองคปกครอง
สวนทองถิ่น ใน 
จ.สรแกว จํานวน 30 คน 

 

14. การพัฒนาศักยภาพการ
ทองเท่ียวเชิงพหุวัฒนธรรม  
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 

ต.คลองน้ําใส 
ต.ทาขาม ต.เมืองไผ 
อ.อรัญประเทศ  
จ.สระแกว 

 

15. การพัฒนาการทองเที่ยว
เพื่อการเรียนรูเกษตรอินทรีย
แบบมีสวนรวมของชุมชนเมือง
ยอยที่ 12 บานคลองจาน  
จ.สระแกว 

บานคลองจาน  
จ.สระแกว 

 

16. การพัฒนากลยุทธทาง
ตลาดของวิสาหกิจชุมชน  
จ.สระแกว 

ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
234 แหง ใน 
จ.สระแกว 

 

17. การบริหารจัดการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อความ
ยั่งยืนของชุมชนขังหวัดสระแกว  

ต.บานแกง อ.เมือง  
จ.สระแกว 

 

18. การศึกษาตํารับยาสมุนไพร
ของหมอพ้ืนบานใน ต.บอเงิน 
อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี  

ต.บอเงิน อ.ลาดหลุมแกว  
จ.ปทุมธานี 

 

19. การพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพเพ่ือเสริมสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันดวย
การเพ่ิมการบริการมูลคาสูงของ 
จ.สระแกว 

โรงพยาบาลวังนํ้าเย็น,
โรงพยาบาลวัฒนานคร,
ผูประกอบการธุรกิจการ
ทองเที่ยว 

 

20. การพัฒนาศักยภาพแหลง
ทองเท่ียวชุมชน อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

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

 

21 . การ จัดการความรู ขอ ง
ชุมชน อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง ต.คลองหา 
ศูนยการสมัมาชีพชุมชน 
ต.คลองหก 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 

ชื่อโครงการ เครือขาย 
22. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนแบบมีสวนรวม 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

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

 

23. การพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบ
เกษตรอินทรีย 

ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง .คลองหา ,ศูนยการ
สัมมาชีพชุมชน 
ต.คลองหก 
ศูนยการเรียนรูชุมชนทองเที่ยว 
otop นวัตวิถีบานคลองสาม 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 การบริการวิชาการตอสังคม  
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑใน
การเลือกชุมชนเปาหมาย และมีการจัดทําแผนบริการ
วิชาการ เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น ตาม
จุดเนนหรืออัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
 

 2. มหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลกระบวนการใหบริการ
วิชาการโดยใหทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการใน
กิจกรรมท่ีสรางประโยชนแกชุมชน และทองถิ่น ตามความ
เชี่ยวชาญของคณะและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

 
 3. มหาวิทยาลัยมีการสรางเครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก เพ่ือสงผลใหเกิดประโยชนตอชุมชน 
และทองถิ่น 
 

 4. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการ  
บูรณาการกับการบริการวิชาการ เพ่ือใหผูเรียนมีประสบการณ
ในการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการของชุมชน และทองถิ่น 

 
 5. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการใหบริการวิชาการเพ่ือ

พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และทองถิ่นอยาง
ตอเนื่องและย่ังยืน 

 
 6. มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามผลการบริการ

วิ ช าก ารอย า ง เป น ระบบ  โด ยมี ก าร เสน อต อคณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 
 : 6  ขอ (ขอ 1 – 6) 

ผลการประเมิน 
: 6  ขอ (ขอ 1 – 6) 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการ
ประเมินกรรมการ 
 : 5.00 คะแนน    

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.2 ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการ 
ขอคนพบ ดําเนินการได  5  ขอ ดังน้ี 

 1. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนตอการใหบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย  ไมนอยกวา 4.51 
 

 2. มีจํานวนหมูบานใน จ.ปทุมธานี จ.สระแกว ที่มี
ฐานขอมูลตําบลในการคัดเลือกชุมชนสําคัญเพ่ือใชในการ
พัฒนาทองถิ่น 
 

 3. จํานวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถ
สรางคุณคาแกผูรับบริการชุมชนและสังคมได โดยสามารถนํา
ผลงานบริการวิชาการไปใชประโยชน ดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และการศึกษา 
 

 4. รอยละของอาจารยและนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ
หรือกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกับชุมชน   
 

 5. มีจํานวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  5 ขอ 
ผลการประเมิน 
 : 5 ขอ  

(ขอ 1 – 5) 

ผลการประเมิน 
: 5 ขอ  

(ขอ 1 – 5) 
คะแนนการ
ประเมินตนเอง  
: 5 คะแนน     

คะแนนการ
ประเมินกรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคม 
ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจําทั้งหมด(ไมนับ
อาจารยที่ลาศึกษาตอ ) จํานวน 416 คน จํานวนเงิน
สนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคมท้ังหมด จํานวน 
29,525,220.40 บาท จําแนกงบประมาณของจํานวนเงิน
สนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคมดังนี้ 

1. งบประมาณแผนดิน(งบประมาณยุทธศาสตร
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นและการศึกษา) รวมเงินทั้ งสิ้น 
13,871,700 บาท 

2. งบประมาณรายได รวมเงินท้ังสิ้น 15,653,520 
บาท 

สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคม
ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 29,525,220.40 
= 70,974.09 บาท 416 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนน
เต็ม 5 

 70,974.09 
x 5 =  14.19 คะแนน 25,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 
: 25,000 บาท/คน 
ผลการประเมิน  
: 70,974.09 บาท/
คน  

ผลการประเมิน 
 :  70,974.09 
บาท/คน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
: 5.00 คะแนน     

คะแนนการ
ประเมินกรรมการ 
 : 5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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องคประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
ขอคนพบ ดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้ 

 1. มีการกําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และความเปนไทย เพื่อ
การธํารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการ
พัฒนาตอยอดและสรางคุณคาใหม ตามจุดเนนและ     
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
 

 2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผน  รวมทั้ งจั ดสรรงบประมาณ เพ่ื อให สามารถ
ดําเนินการไดตามแผน 
 

 3.  กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยและประเมิน
ความสําเร็จของตัวบงช้ีความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
 

 4. จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่
เปนการสืบสานถายทอดประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศไทยตามอัตลักษณของชุมชน ทองถิ่น 
เพ่ือใหผูใชบริการไดรับการพัฒนาท้ังดานความรูและการ
ประพฤติตนใหเหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม 
ความรักและภูมิใจในความเปนไทย 
 

 5.  มีฐานขอมูลหรือการบริการ หรือแหลงการ
เรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร 
เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปมาใชบริการได และเปนฐานรากท่ี
เขมแข็งในสังคมทามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สราง
จุดยืนทางวัฒนธรรมใหกับประเทศ 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  5 ขอ 
ผลการประเมิน 
 : 5 ขอ 

(ขอ 1 – 5) 

ผลการประเมิน 
: 5 ขอ 

(ขอ 1 – 5) 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00  คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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องคประกอบที่ 5  บริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 ผลการบริหารงานของคณะ 
ขอคนพบ  

ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ระหวาง
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 โดยรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  จํานวน  7 คณะ และ 1 วิทยาลัย มี
องคประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะจํานวน 5 
องคประกอบ โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ทั้ ง 5 องคประกอบ  ภาพรวมคิดเปนคาเฉลี่ย
คะแนน 4.36 (ระดับดี) สรุปภาพรวมคะแนนแตละคณะ
ดงันี้  

 
ขอมูลพื้นฐาน 
คาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับคณะ 

คณะ/วิทยาลัย 
ผลการ
ประเมิน

(คะแนนเฉลี่ย) 

ระดับ 
คุณ 
ภาพ 

วิทยาศาสตร 4.46 ดี 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.13 ดี 
เทคโนโลยีการเกษตร 4.40 ดี 
มนุษยศาสตรฯ 4.32 ดี 
ครุศาสตร 4.67 ดีมาก 
วิทยาการจัดการ 4.38 ดี 
สาธารณสุขศาสตร 4.30 ดี 
นวัตกรรมการจัดการ 4.21 ดี 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 34.87  
คาคะแนนเฉลี่ย 4.36 ดี 

สูตรการคํานวณ  
 คาเฉล่ียผลรวมคะแนนการประเมินระดับคณะ 

 34.87 
=    4.36 8 

 

 

คาเปาหมาย 
: คาเฉลี่ย 4.51 
ผลการประเมิน  
: คาเฉลี่ย 4.36  

ผลการประเมิน 
 :  คาเฉลี่ย 4.36 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
: 4.36 คะแนน     

คะแนนการ
ประเมินกรรมการ 
 : 4.36 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
 
 

 
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย 
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้ 

 1. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย 
และแผนกลยุทธในกําหนดทิศทางการดําเนินงาน มีการ
นําขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการวางแผนและการ
ประเมินผลลัพธ มีแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบ
เวลาเพื่อใหบรรลุตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกล
ยุทธ มีการประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 
 

 2 . ผูบ ริหารมีการถายทอดวิสั ยทั ศน  พันธกิจ 
นโยบายและแผนกลยุทธสูการปฏิบัติแกบุคลากร ผูเรียน 
และผูมีสวนไดสวนเสีย และมหาวิยาลัยมีการเผยแพร 
ประชาสัมพันธใหกับผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัย
ผานสื่อสังคมออนไลน เว็บไซต หรือส่ือสิ่งพิมพ 
 

 3. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่เปนผลจาก
การวิ เคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่ เกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอ
การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหระดับความ
เส่ียงลดลงจากเดิม 
 

 4. มีการประเมินการบริหารคณะดวยหลักธรรมา  
ภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ โดยผูเรียน ลูกคา
กลุมอ่ืน ผูสงมอบ คูความรวมมือ และผูมีสวนไดเสีย 
 

 5. การกํากับตดิตามสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานมี
การดําเนินการจัดการความรูตามระบบ โดยความรูที่ได
เกิดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของ
แตละบุคคลภายในองคกร ถายทอดออกมาเปนคําพูด 
หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการ
ทํางาน งานฝมือ ประสบการณ แนวความคิด  

คาเปาหมาย 
: 5 ขอ 
ผลการประเมิน 
 : 5 ขอ 

(ขอ 1 - 5) 

ผลการประเมิน 
 : 5  ขอ 

(ขอ 1 - 5) 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5  คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5  คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.3 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้ 

 1. มีกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และ
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 

 2. มีการกํากับติดตามกรอบอัตรากําลังขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสาย
สนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนด 
 

 3. มีการสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช
ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของ
นกัศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
 

 5. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 
  : 6 ขอ 

(ขอ 1 - 6) 

ผลการประเมิน 
: 6 ขอ 

(ขอ 1 - 6) 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5  คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5  คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินตนเอง 
(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.4 ระบบการบริหารงานประกันคุณภาพ 
 
ขอคนพบ ดําเนินการได  5  ขอ ดังน้ี 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย 
 

 2. กํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 

 3. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 2 และรายงานผลการ
ติดตามใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 
 

 4. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
คณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ตอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

 5 . นํ าผลการประเมินและข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา
ว า งแ ผ น พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ  ( Improvement Plan) 
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รวมถึง
ปรับปรุงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ
ดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  5 ขอ 
ผลการประเมิน 
 :  5 ขอ 

(ขอ 1 – 5) 

ผลการประเมิน 
  :  5 ขอ 

(ขอ 1 – 5) 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

   ไมบรรลุ   
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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บทท่ี 3 
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2562 
 จากผลการประเมินคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2562 โดยใชเกณฑมาตรฐานและอิงเกณฑการประเมินตามเลมคูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวย 
5 องคประกอบ 18 ตัวบงชี้ ผลการประเมินตนเองสรุปไดดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบงช้ี เปา 
หมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
องคประกอบที่ 1 ผลลัพธผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.51 

คะแนน 

 
36.60 =     4.58 คะแนน บรรลุ 4.58 คะแนน 

8 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
35 

 

148 X 100 = รอยละ35.58 บรรลุ 4.45 คะแนน 
416 

ตัวบงชีท้ี่ 1.3 อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

รอยละ 
60 

 

148 X 100 = รอยละ35.58 ไมบรรลุ 2.96 คะแนน 
416 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 ผลงานของ
นักศึกษาระดับ ป.ตรีที่ไดรับ
การตีพิมพ/เผยแพร 

คาเฉล่ีย 
3.51 

 

1.58 =    คาเฉลี่ย  0.20 ไมบรรลุ 0.20 คะแนน 
8 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 ผลงานของ
นักศึกษาระดับ ป.โทที่ไดรับ
การตีพิมพ/เผยแพร 

รอยละ 
40 

9.80 
X 100 = รอยละ 32.67 ไมบรรลุ 4.08 คะแนน 

30 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 ผลงานของ
นักศึกษาระดับ ป.เอกท่ีไดรับ
การตีพิมพ/เผยแพร 

รอยละ 
60 

 
13.20 X 100 = รอยละ 100 บรรลุ 5.00 คะแนน 

12 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 ผลลัพธผูเรียน 3.54 คะแนน 
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ตัวบงช้ี เปา 
หมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
องคประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

6 ขอ 5 ขอ (ขอ 1-5 ) ไมบรรลุ 4.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารยประจํา 

คาเฉล่ีย 
5.00 

50 
 =   คาเฉลี่ย 5.00 บรรลุ 5.00 คะแนน 10 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของ
อาจารยที่สรางนวัตกรรมที่
สอดคลองกับการพัฒนา
ทองถิ่นและโจทยการพัฒนา
ประเทศ/แกไขปญหาของ
ทองถิ่น/ปญหาระดับประเทศ 

คาเฉล่ีย 
5.00 

 

43.75  = คาเฉลี่ย  4.38 ไมบรรลุ 4.38 คะแนน 
10 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 จํานวน
โครงการวิจัยรับใชสังคมท่ีเกิด
จากความรวมมือองคกรภาคี
เครือขาย 

มากกวา 
9 

โครงการ 
23 โครงการ บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรม 4.59 คะแนน 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการตอสังคม 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับ
ความสําเร็จของการบริการ
วิชาการ 

5 ขอ 5 ขอ (ขอ 1-5 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 จํานวนเงิน
สนับสนุนงานบริการวิชาการ
ตอสังคม 

25,000 
บาท 

 
29,525,220.40 

 = 70,974.09 บาท บรรลุ 5.00 คะแนน 416 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 คะแนน 
องคประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย 

5 ขอ 5 ขอ (ขอ 1-5 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 5.00 คะแนน 
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ตัวบงช้ี เปา 
หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
องคประกอบที่ 5 บริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ผลการ
บริหารงานของคณะ 

คาเฉล่ีย 
4.51 

 

34.87  = 4.36 ไมบรรลุ 4.36 คะแนน 
8 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 

 การบริหารของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจและเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 

5 ขอ 5 ขอ (ขอ 1-5 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ระบบการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ระบบการ
บริหารงานประกัน
คุณภาพ 

5 ขอ 5 ขอ (ขอ 1-5 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 บริหารจัดการ 4.84 คะแนน 
ผลรวมคะแนนเฉล่ีย 79.01 

คะแนนเฉล่ียรวมทั้งหมด 18 ตัวบงช้ี 4.39 คะแนน 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย 

องคประกอบ ตัวบงชี ้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O คาเฉลี่ย
คะแนน 

องคประกอบที่ 1 ผลลัพธผูเรียน 6 3.71 - 3.47 3.54 ดี 
องคประกอบที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรม 

4 - 4.00 4.79 4.59 ดีมาก 

องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 3 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 บริหารจัดการ 4 - 5.00 4.36 4.84 ดีมาก 
คะแนนเฉล่ียรวม 18 3.71 5.00 4.26 4.39 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี  
 

 
ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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-ผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 1 ผลลัพธผูเรียน 
จุดเดน 
ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
1. มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ของหลักสูตรอยูใน ระดับดี จํานวน 55 หลักสูตร จากจํานวน 57 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 96.50 
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่เนนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive learning) และ

มีการเชื่อมโยงกับการวิจัย และการบริการวิชาการ 
3. มหาวิทยาลัยมีแผนระยะยาวในการดําเนินการสรางใหนักศึกษาเปนผูประกอบการ (Start up) 

โดยใหนักศึกษาฝกปฏิบัติในธุรกิจภายในมหาวิทยาลัย และสามารถนําคาตอบแทนที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนเปนคาลงทะเบียนการศึกษาได อีกท้ังยังสามารถนําการฝกปฏิบัติไปเทียบโอนในรายวิชาที่เก่ียวของได 

4. ทุกคณะมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการวางแผนเพ่ือรับมือกับสถานการณ โควิด 19 
 
องคประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม 

จุดเดน 
1. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยทั้งระบบตั้งแตกระบวนการในการ

พัฒนานักวิจัยไมวาจะเปนการฝกอบรมใหความรูในการวิจัยทั้งภายในและภายนอก โดยการเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการฝกอบรมตางๆ รวมถึงการสนับสนุนใหการดําเนินการวิจัยโดยเปดรับขอเสนอการวิจัยมี
งบประมาณจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อใหนักวิจัยสามารถย่ืนขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยไดอยางตอเนื่อง 
อยางไรก็ตามเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการวิจัยและสรางแรงจูงใจใหกับอาจารย 

2. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษารวมกับอาจารย 
3. มหาวิทยาลัยมีการทําการวิจัยโดยสรางความรวมมือกับเครือขายภายนอกมากข้ึน 

 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจัดการ ขั้นตอนในการขอรับทุนและการ

เบิกจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมการวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนด านการวิจัย

เพ่ือใหบริการวิชาการดานงานวิจัยในฐานะที่ปรึกษางานวิจัยแกหนวยงานภายนอกเพ่ือรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
ไดอีกทางหน่ึง 

3. มหาวิทยาลัยควรมีระบบกระตุนติดตามผลการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยสรางสรรคของ
อาจารยตลอดจนการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

4. มหาวิทยาลัยควรมีหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ เพ่ืออํานวยความสะดวกและสรางความนาเชื่อถือ ในการนําสงบทความใหอาจารยและนักวิจัย  
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องคประกอบที่ 5 บริหารจัดการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มหาวิทยาลัยมีการตอสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัย ถึงอายุ 60 ป โดยตองมีตําแหนงทาง

วิชาการ โดยมีการจายคาตอบแทนเพ่ิมเม่ือมีผลงานวิชาการตามเกณฑการกําหนดตําแหนงในแตละป 
2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดความเชี่ยวชาญของคณาจารยเปน 4 กลุม ไดแก 

2.1  อาจารยที่เนนดานการเรียนการสอน 
2.2  อาจารยนักพัฒนาทองถิ่น 
2.3  อาจารยนักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 
2.4  อาจารยนักพัฒนาการเปนผูประกอบการ (Start up) 

3. มีวัฒนธรรมในองคกรที่มีรูปแบบเอ้ืออาทร เกื้อกูลกันเองในการทํางาน 
4. มหาวิทยาลัยมีระบบสวัสดิการยืดหยุน มีบัตรประกันสุขภาพ ซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2562 
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ภาคผนวก ข 
กําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2562. 
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ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน 
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โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2562 
ระหวางวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 

ณ หองประชุมชั้น 5 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีราชนครินทร 
 

วันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดีเปนประธานกลาว
ตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก จํานวน 3 ทาน 
ไดแก รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน รศ.ดร.วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ ผศ.ดร.พันธศักด์ิ พลสารัมย ผูทรงคุณวุฒิ
ภายใน จํานวน 2 ทาน ไดแก ผศ.ดร.ดนุชา  สลีวงศ และ อาจารย ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ พรอมดวย      
รองอธิการบดี คณะผูบริหาร และบุคลากร จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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เวลา 9.00 – 10.00  
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ผูแทนชุมชน บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนับสนุน 
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- ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

เวลา 10.00 น. – 12.00 น. 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจเยี่ยมคณะ และหนวยงานสนับสนุน  

-อาคารเรียน 8 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช 
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เวลา 12.00 น. – 16.30 น. 
-คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พรอมสัมภาษณผูรับผิดชอบตาม

องคประกอบตัวบงชี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


