
 

 

 

 

 

 

 

  

  

รายงานการประเมินตนเองรายงานการประเมินตนเอง  

SSeellff  AAsssseessssmmeenntt  RReeppoorrtt  ::  ((SSAARR))  

ประจ าประจ าปีการศึกษา 255ปีการศึกษา 25577  

(1 สงิหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 



oo
n1u1

:ru{1unr:l:yrfruauro.1 (Sel.f Assessment Report : SAR) arilfl o-olirdurfio:1u{ru,ia

nr:rirrfrurrupirur]:yriunilfl'r1,'rrr'r:finrgrnru"Lu rj:vsjrflnr:finur zssz Tflulddo4azuanr:
,"! - tauoaln:eJrirrflulru:vu'jrliufi 1 frlyrnl 2557 - 31 n:nXrnlr 2558 rLvrivura-u:'llJJir?

6) ,u ! d, v d .., @ - A v ^ Yll3rururn3"Lun:yl::t:r1!nln tiJuanrUuqfll.lrtnrglvlaa0q LunqlrAnlUuvltuufl'l:t'Jan!fu%Fl:utr

rnru,fifitfflunr:r.]:ytfru6o orriri:vno!n6utril uravrTrr-i.:dto.rr{r#nlrurtruvfl::l.lflr:qo}rfrnur

finr:dr:yrurJ:yflunrunrvrnr:finrs'.lultffLrn'.trliv'r:lruvnnr:frq finr:frprnrl n:?aaou LLav

r..l:yrfrunurolodxriouflol rfiarj'rzuarJ:vffiurrr-lYlrJql utavninrurnr:rirtfrulrurLa.tlvrivura'u"L#fi
9

o 6u n'r r\ rra v t{J uh n r il rL 1 a i f, 't 1-J fl r : q o et fi n ur
i- d 9

lr,rrilrur#u?oroL.ro6u?t nyrir urrufi n:vu#nlunrrlrirdryto.:nr:l:v rYuq tutrll"lnr:6nul
99u9

uayfi'ruurnrunrflodr.irjorfio{ riaarnnr:l:vtfrunrunrvttotri'vt:lnrurpfrqvavfr'oulotriu*avttu'l
, ' --- -''i'''' '- - ! q t t

- i d ' : ! t v d v 'ttl?lruu1nrunliln1:!3u1:6'Flatl:yr.lnt:vlmlut t{llnfunlour{u{llvlrt14u?u{luavfl0{t:uugttavu' . - - - - - e-

Aavo ' I 6 ' ed ^ dutlav#lnll:vrvrotlfrdotrluvi 0 Lu tn n U : v L u tu a { a n Fl 0,.'l t: u u :.J v 1 ? vl u'l

5,.^,'D"*'/
(:ororan:ror:d o:.all-F ntfrvrd)

oBnr:r.l6

r u ri n a r n-a : r t :iX rta u o a I n : ai "[un : s I : I : r 1 | airL ri



สารบัญ 
  หน้า 
ค าน า   
สารบัญ   
บทสรุปผู้บริหาร  
ส่วนที่ 1 ส่วนน า   
 1. ข้อมูลทั่วไป 1 
     •  ประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 
     •  ปรชัญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  3 
     •. วัตถุประสงค ์เป้าประสงค์ ประเดน็ยุทธศาสตร์ คุณลักษณะของบัณฑิต    

       ที่พึงประสงค์ ค่านิยม 
4 

     •. สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย สีประจ ามหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจ า   
       มหาวิทยาลัย 

6 

     •. ท าเนียบผู้บริหาร 7 
     •. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 8 
     •. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 9 
     •  ผู้บริหารคณะกรรมการบริหาร 11 
 2. ข้อมูลอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 12 
     •  จ านวนอาจารย์จ าแนกตามหน่วยงาน และต าแหน่งทางวิชาการ 12 
     •  จ านวนอาจารย์จ าแนกตามหน่วยงาน และวุฒิการศึกษา 12 
     •  บุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามหน่วยงาน ต าแหน่ง และสถานภาพ 13 
 3. ข้อมูลนักศึกษา และหลักสูตร 13 
     •  จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของนักศึกษาภาคปกติ – ภาคพิเศษ ทุกระดับ 14 
     •  จ านวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน 14 
 4. ข้อมูลประมาณ 15 
 5. ข้อมูลอาคาร สถานที่ 15 
 6. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 17 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 24 
 •.องค์ประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต 24 
 •.องค์ประกอบที่ 2      การวิจัย 47 
 •.องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 53 
 •.องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 57 
 •.องค์ประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ 62 
ส่วนที่ 3 ส่วนสรุป 
   • สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 85 
ภาคผนวก 
          • ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 

 
 

           
 



รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) 

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

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ข  
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา  4 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดการเรียนการสอน จ านวน 66 หลักสูตร 
หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีจ านวน 52 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโทจ านวน  
7 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจ านวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอกจ านวน  
6 หลักสูตร  มีนักศึกษาจ านวน 11,803 คน โดยจ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 10,527 
คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 754 คน นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตจ านวน 150 คนและ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 372 คน  มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง  320.5 คน (นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
14 คน) บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 481 คน มีคณะจัดการเรียนการสอน 6 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2557 มีดังนี้ 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 5 2.90 5.00 2.10 3.58 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 3 4.38 5.00 4.64 4.67 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

3 - 4.48 3.96 4.32 ดี 

รวม 13 3.39 4.86 3.57 4.22 ดี 
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี  

 

จากตาราง ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.22 )  

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2557 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1  

ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุ รี ร าชสิ ริ นธร  ทรงมีพระ เมตตาต่ อการศึ กษาของ 
กุลสตรี ไทย จึ งประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ 
ให้กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้ ง โรง เรียนฝึกหัดครู เพชรบุรี 
วิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบัน คือ เลขที่ 153  
ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรก คือ
อาจารย์นิลรัตน์  บรรณสิทธิ์วรสาสน์  โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า  พ  
เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียว เป็นสีประจ าโรงเรียน เนื่องจากเป็นสี
ประจ าวันประสูติของพระองค ์
 สถานศึกษาแห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญด้วยดี
ตลอดมา และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและค าน าหน้าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้ 

1 ต.ค. 2513 เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
       พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน 

กิโลเมตรที่ 48 ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 13180  
มีพ้ืนที่   294 ไร่   3 งาน 72 ตารางวา ทั้ งนี้อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนั้นได้ด าเนินการติดต่อ
ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายประสิทธิ์  อุไรรัตน์) จึงได้
ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

14 พ.ย. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับ
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์ เก่าฯ ไว้  “ในพระบรม
ราชูปถัมภ์”  

9 พ.ย. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนา
ดุลโสภาคย์ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน    
2 แสนบาท  ตั้งเป็น “มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์” 

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

ศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
14 ก.พ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่อ
เป็น สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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24 ม.ค. 2538   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เป็นผลให้สถาบันราชภัฏ
ทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

6 ม.ีค. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที ่9 
เป็นตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้น
กระหม่อม หาที่สุดมิได้ แก่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

15 ก.พ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ วางพวงมาลา        
พระอนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิดอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “อาคารสมเด็จ   
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์” 

ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปี และ 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน 
15 ก.พ. 2544 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ 

21 ส.ค. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

       10 มิ.ย.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 
และได้ประกาศใน พระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 
2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ยกฐานะ
เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

ปีการศึกษา 2549   เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

3 พ.ค. 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีมติเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อท่ี 86 ไร่ 3 
งาน 19 ตารางวา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่  20 
ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

  ปีการศึกษา 2556 เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ  ( International Program)  ได้แก่  หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (หลักสูตรนานาชาติ)   
ณ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร
นานาชาติ  ( International Program)  ได้แก่  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  

ปรัชญา 
 วิชาการเด่น   เน้นคุณธรรม   น าท้องถิ่นพัฒนา   ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์ 
 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 วิสัยทัศน์ 
 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ว ไ ล ยอล ง ก ร ณ์  ใ น พ ร ะบ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์  จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ านี                                
เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 

พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน                

ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 
 มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 มาตรา 8  ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
 1.  แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปั ญญาท้องถิ่น           
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
 2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรัก และผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวน และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 3.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 
 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน  และ
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
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 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  
 6. ประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งใน และต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การจัดการ  การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิต 
2. เพ่ือวิจัยสร้างองค์ความรู้ 
3. เพ่ือบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4. เพ่ือเผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ เป็นที่ต้องการของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 2 การให้บริหารวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงาน 

  
เป้าประสงค์ที่ 3 
เป้าประสงค์ที่ 4 

ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และ 

 
 

     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เพ่ิมผลงานด้านท้องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
 
  

 และนานาชาติ 
พัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งสุนทรียะ  สื่อสารเอกลักษณ์ อัตลักษณ ์ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  1.   เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลสามารถน า
ความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
  2.   มีทักษะพ้ืนฐานทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  3.   มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพด้วยใจรักด ารงชีวิตได้
อย่างเหมาะสม 
  4.   มีความรักผูกพันต่อท้องถิ่น ภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทยศิลปวัฒนธรรม
ไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5.   มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 

ค่านิยม (VALAYA) 
 V : Visionary  =  เป็นผู้รอบรู้ 

 A : Activeness  =  ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสร้างสรรค์ 
 L : Like and learn  =  สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 A : Adaptive  =  ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง 
 Y : Yields   =  สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 A : Acceptance and =  เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 

  Friendliness 
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        ตราสัญลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
เป็นรูปวงรี   2 วงซ้อนกัน  ระหว่างวงรีส่วนบนเขียนเป็นอักษรภาษาไทยว่า  “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์”  ส่วนล่างเขียนเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า “VALAYA ALONGKORN 
RAJABHAT UNIVERSITY”  ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักร 
กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูป
เศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพใน
แผ่นดิน 

สีน  าเงิน แทนค่า  สถาบนัพระมหากษัตริย์ ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม 
                                         “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

 สีเขียว  แทนค่า  แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติ 
                     และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
 สีทอง   แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมปิัญญา 
 สีส้ม    แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล 

                  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สีขาว   แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จ 

                  พระเจ้าอยู่หัว 
 

       สีประจ ามหาวิทยาลัย  สีเขียว  หมายถึง  สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จฯ 
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  ซึ่งเป็นองค์ประทานก าเนิด
มหาวิทยาลัย 

 
        

 ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย  :  ต้นราชพฤกษ์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cassia fistula Linn.  ชื่อวงศ์ CAESALPINIACEAE / LEGUMINOSAE                   
ชื่อสามัญ Golden Shower, Indian Laburnum, Pudding Pine Tree,  Purging Cassia                           
คติความเชื่อ  ชัยพฤกษ์หรือราชพฤกษ์ เป็นไม้ที่มีคุณคา่สูง เปน็ไม้มงคลนามนิยมใช้ในพิธี
ส าคัญต่างๆ และอินธนูของข้าราชการพลเรือนก็ปักดิน้ทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ ์
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ท าเนียบผู้บริหาร 
พ.ศ. 2475 – 2480 อาจารย์นิลรัตน์   บรรณสิทธิ์วรสาสน์ 
พ.ศ. 2480 - 2485 อาจารย์สุนทรี   นิลก าแหง 
พ.ศ. 2485 - 2489 คุณหญิงสมไสววงศ์  ทองเจือ 
พ.ศ. 2489 - 2497 อาจารย์นิลรัตน์   บรรณสิทธิ์วรสาสน์ 
พ.ศ. 2497 - 2505 อาจารย์จรัสสม   ปุณณะหิตานนท์ 
พ.ศ. 2505 - 2515 อาจารย์อวยพร   เปล่งวานิช 
พ.ศ. 2515 - 2517 อาจารย์พเยาว์   ศรีหงส์ 
พ.ศ. 2517 - 2519 ดร.อรุณ   ปรีดีดิลก 
พ.ศ. 2519 - 2528 รศ.ล าพอง   บุญช่วย 
พ.ศ. 2528 - 2529 ดร.วิชัย   แข่งขนั 
พ.ศ. 2529 - 2537 ผศ.ปรีชา   เศรษฐีธร 
พ.ศ. 2537 - 2542 ผศ.จรูญ   ถาวรจักร ์
พ.ศ. 2542 - 2551 รศ.ดร.ทองหล่อ  วงษ์อินทร์ 
ธ.ค. 2551 - มิ.ย. 2552   ผศ.ดร.อรสา   โกศลานันทกุล  (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 
มิ.ย. 2552 - ก.ย. 2552 ศ.พลโท ดร.โอภาส  รัตนบุร ี  (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 
ก.ย. 2552 - ต.ค. 2552 รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  (อธิการบดีรักษาการ) 
พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน รศ.ดร.สมบัติ   คชสิทธิ์ 
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 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 
 
 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ศูนย์ภาษา 

 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

สัมพันธ์ 

ส านักมาตรฐานและ

จัดการคุณภาพ 

 

โรงเรียนสาธิต 

 

ส านักสิทธิประโยชน ์

 

คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

 

คณะวทิยาการจัดการ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

คณะครุศาสตร ์

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 

วิทยาลัยนวัตกรรม                    

การจัดการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

 

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้

และบริการวิชาการ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
 

รองอธิการบดี 

 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัย 
 

อธิการบดี 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

ส านักศิลปวฒันธรรม 

 

กองพฒันานักศึกษา 

 

กองนโยบายและแผน 

 

กองกลาง 

 

ส านักงานอธิการบดี 

 

 หน่วยงานที่จัดต้ังขึน้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

หน่วยงานที่จัดต้ังขึน้เป็นการภายในโดยมติสภามหาวทิยาลัย 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ  
อธิการบดี   

 

 

 

 

   

รศ.ชาคริต   อนันทราวัน 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

ศ.ดร.ดิเรก   ปัทมสริิวัฒน ์
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

ศ.ดร.เดือน   ค าด ี
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

ผศ.ปณัรส  มาลากลุ ณ อยุธยา 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

 

 

 

   

ดร.พรพรรณ   ไวทยางกูร 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

ศ.ดร.ไพฑูรย์   สินลารตัน ์
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

นายศานิตย์   นาคสุขศร ี
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

นายสิทธิศักดิ์   วนะชกิจ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

นายจรูญ ถาวรจักร ์
นายกสภามหาวิทยาลัย 
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         คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

 
 

 
 
 
 
 

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ ์
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 

นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล 
ประธานกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

อ.จิตเจรญิ ศรขวญั
ประธานสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ 
 

 
 
 
 

   

อ.ดร.สุพจน์   ทรายแก้ว 
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ ์
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

ผศ.ดร.น  าฝน ศตีะจติต ์
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี 
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 
 

 
 
 
 

   

ผศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา 
กรรมการผู้แทนคณาจารย ์

อ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
กรรมการผู้แทนคณาจารย ์

รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนา
กรรมการผู้แทนคณาจารย ์

อ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการผู้แทนคณาจารย ์

 
 
 
 
 

  

 ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศริ ิ
                 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 
   

1. รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ อธิการบดี 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 
รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี 
ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ 
ผศ.สุวิทย์  ฉุยฉาย 
ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ 

รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 

7. 
8. 
9. 

10. 

ผศ.อิงอร  วงษ์ศรีรักษา 
ผศ.ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก 
ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี      
ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส   ถกลภักดี 
ผศ.เจษฎา   ความคุ้นเคย 
ผศ.ประจบ ดีบุตร 
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง 
ผศ.ดร.อุษา   คงทอง 
ผศ.ดร.อนงค์   อนันตริยเวช 
อ.ดร.เรืองเดช เร่งเพียร 
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร      

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

 

รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ 
ผศ.ละเอียด ขจรภัย 
อ.ไชย  มีหนองหว้า 
ผศ.ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ์ 
น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 
     
 
 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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2. ข้อมูลอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีอาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 801.5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ จ านวน 320.5 คน (รวมอาจารย์ลา
ศึกษาต่อ) จ าแนกตามหน่วยงานและต าแหน่งทางวิชาการดังตารางที่ 1 จ าแนกตามหน่วยงานและวุฒิ
การศึกษาดังตารางที่ 2 และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 481 คน จ าแนกตามหน่วยงาน และสถานภาพ
ดังตารางที่ 3 
  
ตารางท่ี 1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามหน่วยงาน และต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ที ่ คณะ 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
(นับปฏบัิติงานจรงิและลาศึกษา

ต่อ) 

รวม (นับ
ปฏิบัติงาน
จริงและลา
ศึกษาต่อ) 

ลาศึกษาต่อ 
(คน) 

รวมที่อยู่
ปฏิบัติงาน 

(คน) 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 ครุศาสตร ์ 41.5 12 3 - 56.5 4 52.5 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 6 8 2 - 16 0 16 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 9 3 - 33 4 29.0 
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 57 5 2 - 64 1 63.0 
5 วิทยาการจัดการ 32 17 1 - 50 1 49.0 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 56.5 22 1.5 - 80 4 76.0 
7 นวัตกรรมการจดัการ 16.5 3.5 1 - 21 0 21.0 

รวม (คน) 230.5 76.5 13.5 0 320.5 14 306.5 
 

ตารางท่ี 2 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามหน่วยงาน และวุฒิการศึกษา 
 

ที ่ คณะ 
วุฒิการศึกษา  ลาศึกษาต่อ 

(คน) 
รวม  

(นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ตรี โท เอก 
1 ครุศาสตร ์ - 33.5 23 4 56.5 
2 เทคโนโลยีการเกษตร - 10 6 0 16 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 25 8 4 33 
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 52 12 1 64 
5 วิทยาการจัดการ - 42 8 1 50 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 61 19 4 80 
7 นวัตกรรมการจดัการ - 9.5 11.5 0 21 

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย - 233 87.5 14 320.5 
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ตารางท่ี 3 บุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามหน่วยงาน ต าแหน่ง และสถานภาพ  

ที ่ หน่วยงาน 

สถานภาพ 

รวม 
ข้าราชการ 

ลูกจ้าง   
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

เจ้าหน้าที่
ประจ า 

ตามสญัญาจ้าง 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

1 คณะครุศาสตร ์ 1 - - 6 2 7 16 
2 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
1 1 - 7 - 6 15 

3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 1 - 11 12 9 34 
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1 - 7 2 7 18 
5 คณะวิทยาการจัดการ 1 - 1 8 - 9 19 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 1 - 4 2 5 13 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ - - - 10 - - 10 
8 ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 1 3 3 8 - - 15 
9 ส านักส่งเสรมิการเรียนรูฯ้ 1 - - 4 2 - 7 
10 ส านักวิทยบริการฯ 1 - - 20 3 4 28 
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 - 

 
 

- 3 1 - 5 
12 ส านักงานอธิการบด ี 1 - - - - - 1 
 -  กองกลาง 1 15 8 30 6 56 116 
 -  กองพัฒนานักศึกษา - 2 - 7 2 1 12 
 -  กองนโยบายและแผน 1 1 - 5 1 - 8 

13 บัณฑิตวิทยาลัย - - - 1 7 - 8 
14 หน่วยตรวจสอบภายใน - - - 2 - - 2 
15 ส านักสิทธิประโยชน์ - 2 2 25 - 48 77 
16 ส านักศิลปวัฒนธรรม - - - 3 - - 3 
17 ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร  - 6 - 4 2 - 12 
18 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสระแก้ว  1 - - 3 - 11 15 
19 ศูนย์คอมพิวเตอร ์ - - 1 2 - - 3 
20 ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจ - - - - 3 - 3 
21 ส านักมาตรฐานและจัดการ

คุณภาพ 
- - 1  2 - - 3 

22 งานวิชาศึกษาทั่วไป - 1 - 2 1 - 4 
23 งานวิเทศสัมพันธ์ - - - 1 1 - 2 
24 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - - 1 2 - - 3 
25 ศูนย์ภาษา - - - 2 3 1 6 
26 โรงเรียนสาธิต - 1 - 8 2 12 23 

รวม 14 35 17 187 52 176 481 
  ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หน้า 31-32 
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3. ข้อมูลนักศึกษา และหลักสูตร 

 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักศึกษาภาคปกติ 
– ภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา ทั้งหมด จ านวน 11,803 คน ดังตารางที่ 4  และมีหลักสูตรที่เปิดสอน
จ านวน 66 หลักสูตร จ าแนกเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 52 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท
จ านวน 7 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจ านวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอกจ านวน 
6 หลักสูตร ดังตารางที่ 5  
 
ตารางท่ี 4 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของนักศึกษาภาคปกติ – ภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา  
 

ล าดับ คณะ 
 ภาคปกติ-ภาคพิเศษ ทุกระดับ 

รวมท้ังหมด 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ป.วิชาชีพ

ครู 
ปริญญาเอก 

1 ครุศาสตร ์ 1,992 263 150 
 

117 2,522 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 170 12 - - 182 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 205 - - - 205 
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2,136 - - - 2,136 
5 วิทยาการจัดการ 4,358 259 - - 4,617 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1488 12 - - 1,500 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 178 208 - 255 641 

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 10,527 754 150 
 

372 11,803 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน  
 

ล าดับ คณะ ปริญญาตรี ป.วิชาชีพ 
ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
รวม แผน ก แผน ข  

ในหลักสูตรฉบับเดียวกัน 
1 ครุศาสตร ์ 10 1 2 2 15 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 2 - 1 - 3 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 - - - 5 
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 13 - - - 13 
5 วิทยาการจัดการ 9 - 1 - 10 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 10 - 1 1 12 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3 - 2 3 8 

รวมหลักสูตรที่เปิดสอน  52 1 7 6 66 
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4. ข้อมูลงบประมาณ 

ตารางที ่6 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 
 

ประเภท ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน เพิ่ม/ลด ร้อยละ จ านวนเงิน เพิ่ม/ลด ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 261,876,500 42.04 281,619,400 +7.54 395,201,200 +40.33 

งบประมาณรายได ้ 361,000,000 57.96 459,000,000 +27.15 453,500,000 -1.20 

รวม 622,876,500 100.00 740,619,400 +18.90 848,701,200 +14.59 

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หน้า 59 
 
 

5. ข้อมูลอาคาร สถานที่ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ 20  ถ .พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  13180   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  381 ไร่  2  งาน  91  ตารางวา มีอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้าง ดังนี้ 

ตารางท่ี 7 แสดงรายละเอียดอาคารสถานที่ 
 

ชื่ออาคาร ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง ชื่ออาคาร 

ปีที่เร่ิม
ก่อสร้าง 

คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ 

อาคารเรยีน 1 2518 อาคารเรยีน 6 2518 

อาคารเรยีน 2 2518 อาคารเรยีน 7 2518 

อาคารนิเทศศาสตร ์ 2545 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2548 

อาคารต่อเติมระหว่างอาคาร 1 และ 2 2541 โรงจอดยานพาหนะ 2543 

อาคารบริหารธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารออกแบบและเซรามิกส ์ 2518 

อาคารเรยีน 5 2518 อาคารฝึกงานช่างยนต ์ 2540 

อาคารส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 2542 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2540 

อาคารปฏิบตัิการคหกรรม 2555 อาคารวัสดุศาสตร ์ 2543 

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร ์ 2541 อาคารปฏิบตัิการเซรามิกส ์ 2543 

อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 2554 อาคารปฏิบตัิการเครื่องกล  2550 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2552 

อาคารคณะมนุษยศาสตร ์ 2547 ลานจอดยานพาหนะ 2545 

อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนษุยศาสตร์ฯ 2551 โรงเรียนสาธิต 

อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ ์ 2548 อาคารเรยีน 3 2518 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเรยีน 4 2518 

อาคารเรยีนคณะเกษตร  2518 อาคารเรยีนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ ์ 2555 
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ชื่ออาคาร ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง ชื่ออาคาร 

ปีที่เร่ิม
ก่อสร้าง 

อาคารแปรรูปเกษตร 2543 อาคารเรยีนอนุบาลสาธิต 2547 

อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร  2543 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อาคารโรงเลี้ยงไก่ไข ่  อาคาร 4 ช้ัน 2537 

อาคารโรงเรือนเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 2544 อาคารหอสมุดกลาง 2518 

อาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4ช้ัน 2548 ห้องประชุมปีกห้องสมดุ 2518 

อาคารส่วนกลาง  ส านักสิทธิประโยชน ์

อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครนิทร์ 2540 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ ์ 2541 

อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ ์ 2549 หอพักเพชร 2551 

อาคารส่งเสรมิการเรียนรู ้ 2553 หอพักเพทาย 2518 

หอประชุมวไลยอลงกรณ ์ 2518 หอพักโกเมน 2518 

อาคาร 60 ปี วไลยอลงกรณ ์ 2538 หอพักมรกต 2518 

อาคารกองพัฒนานักศึกษา 2548 หอพักมุกดา 2518 

โรงเก็บวัสดุงานอาคารสถานท่ี 2555 หอพักนิลรัตน ์ 2518 

โรงจอดรถฝ่ายยานพาหนะ 2539 หอพักบุษราคัม 2518 

อาคารส านักงานฝ่ายยานพาหนะ 2545 หอพักทับทิม 2518 

อาคารพยาบาล  2551 โรงอาหาร 2518 

อาคารแสดงผลงานนักศึกษา 2552 อาคารที่พักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

สนามกีฬากลาง 2541 บ้านพักอาจารย์หลังเดี่ยว 58 หลัง 2518 

สนามเทนนสิ 2540 บ้านพักอาจารย์แฝด 11 หลัง 2540 

สระว่ายน้ าอวยพรเปล่งวานิช 2544 บ้านพักอาจารย ์สร้างใหม่ บ้านแฝด 5 หลัง 2551 

โรงยิมเนเซียม 1 2518 บ้านพักอาจารย ์(คสล.+ไม้) 1 หลงั 2538 

โรงยิมเนเซียม 2 2544 บ้านพักอาจารย ์(ไม้) 2 ช้ัน 1 หลัง (4 ห้อง) 2541 

โรงยิมเนเซียม 3 2550 บ้านพักอาจารย ์(ไม้) 2 ช้ัน 1 หลัง (6 ห้อง) 2541 

สนามบาสเกตบอล  2540 ห้องแถวช้ันเดียว เจ้าหน้าท่ี 7 หลงั 51 ห้อง 2544 

สนามวอลเลย์บอลชายหาด 2545 แฟลตเจ้าหน้าท่ี 3 ช้ัน 1 หลัง 20 ห้อง 2543 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน อาจารย์ 1 หลัง 12 ห้อง 2541 

อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง 2551 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน เจ้าหน้าท่ี 3 หลงั 14 ห้อง 2537 

ส านักงานส านักส่งเสริมการเรยีนรูฯ้ 2549   
 ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร  เลขที่  153  ถ.เพชรบุรี  แขวงทุ่ งพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4 ไร่ 43 ตารางวา ปัจจุบันอาคารสถานที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง  
 ศูนยก์ารศึกษาจังหวัดสระแก้ว  ต.ท่าเกษม  อ.เมือง  จ.สระแก้ว  27000  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 615 ไร่ 2 
งาน 51 ตารางวา  ปั จจุบันอาคารสถานที่ อยู่ ระหว่ า งการปรับปรุ ง  เปิดการ เรี ยนการสอน 
ปีการศึกษา 2558    
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6. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง จากผลประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2556 

 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
ควรเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาและประเมิน
ตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์กับการวางแผน
กิจกรรมรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

 มหาวิทยาลัยมีการน าข้อเสนอแนะและแนวทางการ
พัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2556 ไปใช้ในการประกอบการพิจารณาทบทวนและจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประปีจ างบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 9 - 11 
มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมทรีโอโฮเทล พัทยา จ.ชลบุรี โดยได้มี
การวางแผนการจัดกิจกรรมที่รองรับการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จรวมทั้งการก าหนดค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จในการด าเนินงานไว้
อย่างชัดเจน   
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของแผนกลยุทธ์กับตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบทุกพันธกิจ และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
1.ควรทบทวนและพิจารณาการเปิดหลักสูตร
ใหม่โดยการค านึงถึงความพร้อม ในด้าน
อาจารย์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ความ
ยั่งยืนของหลักสูตร 

 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ด าเนินการประชุมเพ่ือ
ทบทวนและพิจารณาการเปิดหลักสูตรใหม่โดยการค านึงถึงความ
พร้อม ในด้านอาจารย์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ความยั่งยืนของ
หลักสูตร 

2.จ านวนอาจารย์ประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการและวุฒิการศึกษายังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  
 

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส่งเสริม โดยมีมาตรการ
เร่งด่วนส าหรับการเสนอผลงานทางวิชาการในปีงบประมาณ 
2556-2558 โดยให้เงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา
และอาจารย์ที่เสนอผลงานเพ่ิมขึ้นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการของอาจารย์ โดยจัดให้มีโครงการค่ายปฏิบัติการ
ผลงานทางวิชาการ มีการจ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และสามารถขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตรวจรูปแบบการท าผลงานดังกล่าว 
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 6 ราย  
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับการเพ่ิมจ านวน
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดย สนับสนุนในเรื่องของการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใน 3 ลักษณะ 
ประกอบด้วย 1. ทุนลาศึกษานอกเวลาราชการ 2.ทุนการศึกษา
เต็มเวลา และ3.ทุนภายนอก หรือทุนส่วนตัว ในรอบปีการศึกษา 
2557 มหาวิทยาลัยได้ให้ทุนการศึกษาและอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 
จ านวนทั้งหมด 10 ราย ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 7 ราย 

3.ระบบการจัดเก็บ มคอ.ยังไม่อยู่ในสภาพที่
เอ้ือต่อการเรียกใช้งาน ควรสร้างระบบการ
จัดเก็บมคอ.ให้พร้อมส าหรับการใช้งาน 

 มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการปรับปรุงโปรแกรมระบบส่ง 
มคอ.3-มคอ.7 ให้พร้อมใช้งาน และได้แจ้งให้คณะ/หลักสูตร
ตรวจสอบการส่งมคอ.ออนไลน์ให้ครบถ้วนทุกรายวิชาและภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.ควรมีการน าผลการประเมินการเรียนการ
สอนมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะประเด็นที่มีคะแนนต่ าซ้ ากัน
ในหลายวิชาของผู้สอนคนเดียวกัน 

 มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินการเรียนการสอนมา
วิเคราะห์หาข้อมูลประเด็นที่มีค่าคะแนนต่ าซ้ ากันของอาจารย์
ผู้สอนคนเดียวกัน และด าเนินการประชุมพิจารณา พร้อมกับได้
แจ้งอาจารย์ให้พิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอนในประเด็นที่มี
คะแนนต่ า 

5.เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี 
การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การน าเสนอ 
การขาย การโต้ตอบแบบมีเหตุผล และทักษะ
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน
ให้กับนักศึกษา 
 

 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดหาทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพด้านภาษา ปรับปรุงพัฒนาคณะ พัฒนาการจัด
ดารทรัพยากร และจัดกิจกรรมส่งเสริม ดังนี้ 
 1.จัดซื้อโปรแกรมเรียนรู้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองแบบ Online จ านวน 10,000 User และส่งมอบให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าใช้งานตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2557 
 2. จัดท าป้ายนิเทศภาษาอังกฤษ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
โม เดลสื่ อภาษานานาชาติ  พัฒนา Reading Corner และ 
Multimedia Corner รวมถึงปรับภูมิทัศน์ของส านักงานและ
ห้องเรียนให้มีความพร้อมและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มา
ให้บริการ 
 3.จัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อวัสดุ เพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอนและให้บริการใน Language Resource และพัฒนาต ารา 
รายวิชาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รหัส 400009 เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน มีการพัฒนาคลังข้อสอบ จัดท าข้อสอบ VRU 
GRAD English Test และ  VRU-TEP เ พ่ื อทดสอบวั ด ร ะดั บ
ความสามารถภาษาอังกฤษ มีการจัดซื้อแบบทดสอบภาอังกฤษ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
มาตรฐาน Cambridge นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสื่อวัสดุเอกสาร
ประกอบหลักสูตรอบรมภาษาอาเซียน : ภาษาเวียดนาม 
 4.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษา เช่น มอบหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชา
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รหัส 400009  ใช้งานโปรแกรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ Online เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ในร่วมกับเกณฑ์
ประเมินอื่น ๆ มีการจัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลประจ าเดือน 
Quiz of the Mont’s ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี และมีการจัด
กิจกรรมแข่งข้ันทักษะตอบปัญหาเป็นต้น    

6.ปรับสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้
เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน 
 

 มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มี
ความเหมาะสมกับการเรียนการสอน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 มีการด าเนินการปรับปรุงห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 
อาคาร 100 ปี ปรับปรุงผนังห้องน้ า อาคาร 100 ปี ปรับปรุง
ห้องเรียนอาคาร 100 ปี เป็นต้น  

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. เพ่ิมกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่
ศิษย์เก่าให้มากขึ้น เน้นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ/
สอดคล้องกับความต้องการของศิษย์เก่าอย่าง
แท้จริง โดยเริ่มต้นด้วยการส ารวจความต้องการ
ของศิษย์เก่าในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
และควรจะด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่
ศิษย์เก่า ให้ครบทุกศาสตร์และควรเพ่ิมปริมาณ
ศิษย์เก่าที่ร่วมกิจกรรม 

 มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการการ
ส ารวจความต้องการของบัณฑิตเรืองกิจกรรมที่มีความต้องการของ
บัณฑิต ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า  เมื่อวันที่  30-31 
พฤษภาคม 2558  

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิควิธี
สอนและแนวทาง การให้ค าปรึกษาแก่คณาจารย์
และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้พร้อมช่วยเหลือนักศึกษา
ที่มีปัญหาทางด้านต่าง ๆ  อย่างทั่วถึง 

 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดอบรมทักษะและเทคนิค
การสอนให้อาจารย์ เรื่อง กลยุทธ์การสอน การวัดผล และการ
ประเมินผล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 และมีการจัดอบรม
อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงมีการแจกคู่มือการสอนและคู่มืออาจารย์
ที่ปรึกษาแก่อาจารย์ทุกคน 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1.มีงบประมาณท่ีจัดสรรเพ่ือการท าวิจัย
จ านวน ประมาณ 12.4 ล้านบาท ขณะที่
งบประมาณด าเนินการทั้งมหาวิทยาลัย 
จ านวนประมาณ 740 ล้าน บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.67 ซึ่งถือว่าน้อยมาก ควร
วางเป้าหมายของเงินสนับสนุนการวิจัยให้

 มหาวิทยาลัยได้วางเป้าหมายของเงินสนับสนุนการวิจัย
ให้มากขึ้นและสามารถจัดสรรได้จริงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ท าการวิจัยจ านวน 43,727,500 บาท จากงบประมาณด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 835,905,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 
5.23  
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
มากขึ้นและสามารถจัดสรรได้จริงตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2 . ในจ านวนงานวิ จั ยที่ ตี พิ ม พ์และงาน
สร้างสรรค์ จ านวน 89 ชิ้น/เรื่อง พบว่า เป็น
ผลงานที่มีคะแนนเท่ากับ 0.25 เท่ากับ 75 
ชิ้ น /เ รื่ อง  หรือคิด เป็นร้ อยละ  84 ซึ่ งสู ง
ม า ก   ค ว ร พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ณ า จ า ร ย์ น า
ผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารให้มากขึ้น  ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ  
3.ปรับค่าตอบแทนในการสนับสนุนผลงาน
ตี พิม พ์ ให้ สอดคล้ องกับผลกระทบของ
บทความ  เช่น  การตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact 
factor ซึ่ ง ได้ คะแนนเท่ ากับ  1.0 ควร ได้
ค่าตอบแทนสูงกว่า (อย่างมาก) เมื่อเทียบกับ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือนานาชาติที่ได้คะแนน 0.25  
4 . ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ บ า ง ชิ้ น  ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ พบว่าผลงาน
บ า ง ชิ้ น อ ยู่ ใ น  Open Access Journal 
Online และอยู่ ใน  Bearl's Lists ซึ่ งถือว่ า
เป็นวารสารที่ไม่ได้คุณภาพ  เนื่องจากขาด
การตรวจสอบบทความวิจัยอย่างเข้มข้น  และ 
สกอ.ไม่นับว่าเป็นวารสารที่ได้คุณภาพ  ดังนั้น
คณาจารย์ จึ งต้ องหลี ก เลี่ ย งการตี พิม พ์
ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานของ Bearl's 
lists 

 มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดการภาระ
งานใหม่ทั้งมหาวิทยาลัย โดยแบ่งสัดส่วนภาระงานด้านงานวิจัย
และ/หรืองานวิชาการ: เป็นร้อยละ 30 เริ่มใช้ใน ภาคเรียนที่ 
1/2557 โดยในเกณฑ์ภาระงานใหม่ ได้เพ่ิมสัดส่วนภาระงานด้าน
การวิจัย และ/หรือ วิชาการ เพ่ิมข้ึน และสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพดังนี้  
 1.1) ด้านทุนวิจัย (สกอ. 4.3) ให้ภาระงานตั้งแต่ 5-25 
ภาระงาน ตามจ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับทั้งทุนภายในและ ทุน
ภายนอก  
 1.2) ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย (สมศ. 5) ภาระงาน 
ตามค่าถ่วงน้ าหนักผลงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ เช่น 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ /นานาชาติ  
หรือวารสารในฐานข้อมูลต่างๆ เช่น TCI, Scopus เป็นต้น รวมไป
ถึงการจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร ตั้งแต่ 5-25 ภาระงาน    
 1.3) ด้านน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ให้ภาระงานตาม
จ านวนผลงานที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 5 ภาระงาน    
 1.4) ด้านผลงานวิชาการ ภาระงานตามคะแนนประเมิน
คุณภาพชิ้นงาน 5-25 ภาระงาน  
 มหาวิทยาลัยมีการเสริมแรงจูงใจ (เริ่มใช้ เดือน ต.ค. 56) 
ดังนี้ 
 2.1) ท าประกาศใหม่ เกณฑ์การสนับสนุนการไปน าเสนอ
ผลงานทั้งระดับชาติ (ตามจริงครั้งละ 10,000 บาท) และ
นานาชาติในประเทศ (ตามจริงครั้งละ 20,000 บาท) และส าหรับ
นักวิจัยที่ไปน าเสนอต่างประเทศ 100,000 บาท/คน/ปี 
 2.2) ท าประกาศใหม่ เกณฑ์ค่าตอบแทนการตีพิมพ์
เผยแพร่/รางวัลแยกย่อยตามค่าถ่วงน้ าหนักผลงานตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 
 2.3) ท าประกาศใหม่ เกณฑ์สนับสนุนการเขียนผลงาน
วิชาการ  
 2.4) เชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่มีผลงานด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัยดีเด่นและด้านน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดีเด่น ทุก
คณะ  
 3. มหาวิทยาลัยได้น าระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัยมาสนับสนุนให้
การท างานวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้คณะอนุกรรมการ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
พิจารณาทุนวิจัยระดับคณะ มีหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงนักวิจัยและ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 3.1) หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยพัฒนา ตั้งแต่การ
เขียนข้อเสนอโครงการ จนจบกระบวนการ 
 3.2) เร่งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และเร่งพัฒนาศักยภาพ
นักวิจั ย  ตามความถนัดรายบุคคล โดยปรับแผนเปลี่ ยน
กระบวนการเป็นในลักษณะของการจัด “โครงการ เข้าค่าย 
ติดตามต่อเนื่อง”และ พร้อมมีทีมพ่ีเลี้ยงร่วมพัฒนา และติดตาม 
จนสามารถเขียนขอทุนวิจัย และท างานวิจั ยจนถึงสิ้นสุด
กระบวนการ ได้ เช่น วิจัยในชั้นเรียน, วิจัยชุมชน,วิจัยน้องใหม่, 
สถิติวิจัย เป็นต้น  

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ควรมีการวิจัยและติดตามประเมินผลการน า
ความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ 
ภายหลังการอบรมประมาณ 2-3 เดือน 

 ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้เข้าไปให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนสวน
พริกไทย และชุมชนต าบลชีน้ าร้าย และได้ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลการน าความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์  
ดังนี้ 1. ชุมชนสวนพริกไทย มหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้เรื่องของ
ข้าวกล้อง และแนะน าให้กลุ่มได้ผลิตข้าวกล้องเอง  โดยไม่ต้องไป
ขายข้าวเปลือกให้โรงสี ซึ่งจะท าให้ขายข้าวได้ราคาเพ่ิมขึ้น จน
ปัจจุบันข้าวกล้องของชุมชนสวนพริกไทยขายดีเป็นที่ยอมรับของ
ตลาด มีชุมชนกลุ่มอ่ืนมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้
ผลผลิตข้าวกล้องของชุมชนสวนพริกไทยเป็นที่ต้องการอย่างมากใน
ตลาด แต่มีข้อด้อยในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยโดย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ด าเนินโครงการการอบรมท าบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่มี เช่น ถุงบรรจุผลิตภัณฑ์
ข้าวกล้องสุญญากาศ  เพ่ือเก็บรักษายืดอายุของข้าวสารได้นาน
ยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ แต่ก่อนชุมชน
จ าหน่ายข้าวกล้องในราคากิโลกรัมละ 60 บาท เมื่อพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์แบบใหม่ ท าให้ราคาข้าวกล้องมีมูลค่าเพ่ิมเป็นกิโลกรัมละ 
70 บาท  ปัจจุบันชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้และมีชุมชนอ่ืนเข้า
มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  2. ชุมชนต าบลชีน  าร้าย  จาก
การส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยได้เข้า
ไปให้บริการวิชาการตามความต้องการชุมชนและเข้าไปช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ ภายในชุมชน มีการติดตามความก้าวหน้าของ
ชุมชน มีการสัมภาษณ์ ชุมชนชีน้ าร้าย มีการพัฒนาในด้านการ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
แปรรูปอาหาร เช่น ไข่เค็มสมุนไพร กล้วยทอด น้ าพริกสมุนไพร 
และด้านสุขภาพ โดยการรวมกลุ่มกันออกก าลังกายไม้พลอง ท า
ให้ชุมชนชีน้ าร้ายมีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้และสามารถสร้าง
อาชีพจนเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด ชุมชน ชีน้ าร้าย แสดงให้
เห็นถึงความพึงพอใจและความต้องการในการใช้ประโยชน์ที่
ได้รับจากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลผลิต
และผลลัพธ์ ของโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการได้สร้าง
คุณค่าต่อชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการ
พ่ึงตนเองซึ่งท าให้มีความยั่งยืน  

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.ควรเผยแพร่ชื่อของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล
ด้านต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงานศิลปะ/งาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษาในสื่อ online เพ่ือให้
นักศึกษามีรายได้จากผลงานที่ผลิตขึ้น และ
เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้สถาบัน 

 ในปีการศึกษา 2557 ได้ด าเนินการเผยแพร่ชื่อเสียง
นักศึกษาและอาจารย์ที่ ได้รับรางวัลกิจกรรมต่าง ๆ ต่อ
สาธารณะชนทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่ งพิมพ์ จดหมายข่าว 
เว็บไซต์ส านักศิลปวัฒนธรรมและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook Google 
drive ของส านักศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ยังได้จัดท าวีดีโอเพ่ือเผยแพร่ผลงานที่อาจารย์และได้รับรางวัล
ต่าง ๆ ผ่านรายการคนเด่น VRU  ซึ่งมีการเผยแพร่ในช่อง         
V-Chanel และสื่อ Online ของมหาวิทยาลัย  

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
1.การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรมีรายละเอียดของโครงการในแผนมากว่า
นี้  เช่น  ขอบเขต  รายละเอียด  ฮาร์ดแวร์  
ซอฟท์แวร์ พอสังเขป และราคาของโครงการ 
เป็นต้นเพ่ือใช้ในการวางแผนงบประมาณใน
แต่ละป ี

 มหาวิทยาลัยมีการทบทวนและจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้เพ่ิมรายละเอียดของโครงการ 
เกี่ยวกับขอบเขต รายละเอียด ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และราคา
ของโครงการ ไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะ 4 ปี 
พ.ศ.2557-2560  (ปรับปรุง พฤศจิกายน 2557)  

2.ควรเพิ่มการประเมินผลการใช้
ห้อง LAB (สกอ.7.3.) 

 มหาวิทยาลัย โดยศูนย์คอมพิวเตอร์มีการจัดท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจและให้ผู้รับบริการตอบแบบประเมิน โดย
ได้เพ่ิมประเด็นการใช้ห้องปฏิบัติการ LAB ซึ่งจากผลการประเมิน
การใช้ห้องปฏิบัติการดังกล่าว พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวนทั้งหมด 44 คน มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 3.64 อยู่ใน 
ระดับดี 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
3.ควรมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาจัดท า
เป็น Improvement plan 
 

 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ดังปรากฏในแผนปฏิบัติราชการการ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (สิงหาคม 
2557) ในแผนที่  5  แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน 
(http://www.vru.ac.th/Link_infor/plan58.pdf) หน้า 36-37 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ขอให้จัดสรรงบประมาณในการบอกรับ
ฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ ให้มากขึ้นถ้า
สามารถจัดสรรได้ 

- 
 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  

ปีการศึกษา 2556 
ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ควรจัดระบบให้มีการเชื่อมโยง ระหว่าง การ
ท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี กับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการ
เชื่อมโยงการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษากับการประเมินการท างานตามตัว
บ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ อันจะน าสู่การพัฒนา
วัฒนธรรมคุณภาพ/การใช้กระบวนการพัฒนา
คุณภาพเป็นเนื้อเดียวกันกับการท างานปกติ 

 มหาวิทยาลัย โดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับการ
ท างานตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย และได้
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด รอบ 9 
และ 12 เดือน และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน รายงานต่อ
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ประจ าปีการศึกษา 2557   

 

องค์ประกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี (รองอธิการบดี) ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ  2) อ.ดร.สุภณิดา  พัฒธร 
3) น.ส.ฐิติกานต์  จิตรจา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : คณะ/วิทยาลัย 
โทรศัพท์ : 086-788-8123 โทรศัพท์ : 02-5290674-7 ต่อ 323 
E-mail : setthawatbodee@gmail.com E-mail :  

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหลักสูตรที่รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวนทั้งสิ้น 59 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 47 
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 12 หลักสูตร ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในแต่ละ
คณะ พบว่า มีหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 54 หลักสูตร และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร (องค์ประกอบที่ 1) จ านวน 5 หลักสูตร ส าหรับคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 ของแต่ละ
หลักสูตร มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 0.00 – 3.30 คะแนน  รายละเอียดคะแนนเฉลี่ยของแต่ละหลักสูตร 
จ าแนกตามคณะ แสดงดังนี้  

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ 
ประกอบ 

ที่ 1 

ผลรวมของค่า
คะแนนเฉลีย่
องค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
1. คณะครุศาสตร์    
ระดับปริญญาตรี    
1. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (5 ปี) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ผ่าน 2.31  
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ผ่าน 2.21  
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)  

ผ่าน 1.70  

4. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ผ่าน 2.50  
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)   

ผ่าน 1.58  

6. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ผ่าน 2.72  
7. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ผ่าน 1.67  
8. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย ผ่าน 1.47  
9. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (5 ปี) สาขาวิชาภาษาจีน 
 

ผ่าน 1.18  
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ 
ประกอบ 

ที่ 1 

ผลรวมของค่า
คะแนนเฉลีย่
องค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
ระดับบัณฑิตศึกษา    
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู ผ่าน 2.37  
11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ผ่าน 2.11  
12. หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน ผ่าน 2.58  
13.หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ผ่าน 2.08  
14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน ผ่าน 2.78  
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ระดับปริญญาตรี    
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่าน 3.05  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผ่าน 2.88  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผ่าน 2.97  
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ ผ่าน 2.45  
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 2.32  
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผ่าน 2.86  
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร ผ่าน 2.25  
8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผ่าน 2.23  
9. หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการสถานพยาบาล ผ่าน 1.58  
ระดับบัณฑิตศึกษา    
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ผ่าน 3.18  
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
ระดับปริญญาตรี    
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ ผ่าน 1.95  
2. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ผ่าน 1.64  
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ผ่าน 1.73  
4. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม ผ่าน 2.14  
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ ผ่าน 2.25  
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร    
ระดับปริญญาตรี    
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผ่าน 2.55  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผ่าน 2.45  
ระดับบัณฑิตศึกษา    
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการเกษตร  ผ่าน 2.83  
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ 
ประกอบ 

ที่ 1 

ผลรวมของค่า
คะแนนเฉลีย่
องค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
5. คณะวิทยาการจัดการ    
ระดับปริญญาตรี    
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผ่าน 3.30  
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผ่าน 2.77  
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผ่าน 1.88  
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ผ่าน 2.21  
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 2.98  
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธรุกิจค้าปลีก ผ่าน 2.16  
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผ่าน 3.14  
8. หลักสูตรบัญชีบณัฑิต สาขาวิชาการบัญชี ผ่าน 3.14  
9. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ ผ่าน 2.70  
ระดับบัณฑิตศึกษา    
10. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ ผ่าน 2.17  
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
ระดับปริญญาตรี    
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ไม่ผ่าน 0.00 ไม่ผา่นเกณฑ์

ข้อ 1 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 1.63  
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผ่าน 2.20  

4. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการ
สื่อสาร 

ไม่ผ่าน 0.00 ไม่ผา่นเกณฑ์
ข้อ 1 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่าน 1.61  
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผ่าน 2.30  
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ไม่ผ่าน 0.00 ไม่ผา่นเกณฑ์

ข้อ 1 
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผ่าน 1.74  
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ์ ผ่าน 1.57  
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ ผ่าน 2.30  
11. หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร์ ผ่าน 1.76  
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    
ระดับปริญญาตรี    
1. หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการบริการในอตุสาหกรรมการบิน ผ่าน 2.38  
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธรุกิจการบิน           
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผ่าน 2.09  
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ 
ประกอบ 

ที่ 1 

ผลรวมของค่า
คะแนนเฉลีย่
องค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
ระดับบัณฑิตศึกษา    
3. หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ผ่าน 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ

9และข้อ 10 
4. หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรดษุฎบีัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ผ่าน 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ

9และข้อ 10 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ ผ่าน 2.90  
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผ่าน 2.36  

ผลรวมคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร  123.86  
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 59  

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2.10  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

3.51 คะแนน ค่าเฉลี่ย     2.10      คะแนน 2.10     คะแนน ไม่บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1.1 (1) สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 1) อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว 
2) น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) น.ส.สุจิตรา วงษ์สด  2) น.ส.ปราณี ศรีนพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานอธิการบดี  
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : - 

โทรศัพท์ :  02 909 1434 โทรศัพท์ : 02 909 1434 
E-mail :  personnel@vru.ac.th E-mail :  personnel@vru.ac.th 

ผลการด าเนินงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 320.50 คน มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จ านวน 87.50 คน  เมื่อค านวณตามสูตร พบว่า ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ
ร้อยละ 27.30 คะแนนที่ได้เท่ากับ 3.41 คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 320.50 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 87.50 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 87.50 
x 100 =  ร้อยละ 27.30 

 320.50 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 27.30 
x 5 =  3.41 คะแนน 

 40 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 28.10  ร้อยละ 27.30  3.41 คะแนน ไม่บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2.1 (1) ตารางจ านวนอาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา 2557 
1.2.1 (2) รายชื่ออาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา 2557 
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ตวับ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 1) อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว 
2) น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) น.ส.สุจิตรา วงษ์สด  2) น.ส.ปราณี ศรีนพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานอธิการบดี (งานกจ.) หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : - 
โทรศัพท์ :  02 909 1434 โทรศัพท์ : 02 909 1434 
E-mail :  personnel@vru.ac.th E-mail :  personnel@vru.ac.th 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ) จ านวน 320.50 คน มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 92 คน  เมื่อค านวณตามสูตร พบว่า ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เท่ากับ ร้อยละ 28.70 คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.39 คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 320.50 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 228.5 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  77.50 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  14.50 
5. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  0 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 92 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 92 
x 100 =  ร้อยละ 28.70 

 320.50 
2.แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 28.70 
x 5 =  2.39 คะแนน 

 60 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 42.15 ร้อยละ 28.70 2.39 คะแนน ไม่บรรลุ 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.3.1(1) ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา 2557 
1.3.2(2) รายชื่ออาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: 1) ผศ.ดร.ฐติิพร  พิชญกุล 
2) น.ส.วราภรณ์ ไชยสุรยิานันท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) น.ส.บัวทิพย์  บุญประเสริฐ       2) น.ส.กัลยา นันท์ส าเภา  
3) น.ส.ศิรินันท์ จันทร์โฉม           4) น.ส.มาส  ดอกสร้อย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านกังานอธิการบด ี
กองพัฒนานักศึกษา  

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

โทรศัพท์ : 02-9091428 โทรศัพท์ : 02-9091428 
E-mail : thiti_aor@hotmail.com 
varapron2548@hotmail.com 

E-mail : buatipied@hotmail.com 

ผลการด าเนินงาน 
ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ข้อ 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการให้ค าปรึกษา โดยมีระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนปรากฏอยู่ในคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา (เอกสาร 1.4.1(1)) และมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ของทุกหมู่เรียน (เอกสาร 1.4.1(2)) โดยมีการจัดตารางสอนให้
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกสัปดาห์ (เอกสาร1.4.1(3)) 
นอกจากนี้กองพัฒนานักศึกษา ยังมเีจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา
และอาชีพจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลที่
กองพัฒนานักศึกษา (เอกสาร1.4.1(4)) ซึ่งมีขั้นตอนการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างมีระบบมีการประชาสัมพันธ์ 
ให้บริการให้ค าปรึกษาโดยนักศึกษามาพบเอง หรือคณะ/
วิทยาลัย อาจารย์ส่งมาให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป นักศึกษา
ใช้โทรศัพท์ หรือ E-mail บันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มการให้
ค าปรึกษา แต่ในบางรายที่นักศึกษายังมีข้อสงสัยอยู่จะนัดให้
นักศึกษามาพบที่กองพัฒนานักศึกษา ซักถามข้อมูลเบื้องตนจาก
นักศึกษาที่มาพบ เพ่ือทราบภูมิหลังของนักศึกษา กรณีต้องการ
ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประกอบในการให้ค าปรึกษา อาจซักถาม
จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเพ่ือนสนิท พิจารณาหาวิธีแก้ไขหรือ
ค้นหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ด าเนินการติดตามผลและบันทึกผลลง
ในแบบบันทึกการให้ค าปรึกษา  

นอกจากนี้ กองพัฒนานักศึกษามีการแนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิตนักศึกษา พร้อมทั้งมี แบบติดตามและบันทึกผลการให้
ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล(เอกสาร 1.4.1(5)) ทั้งที่ มาปรึกษา
ด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา ทางโทรศัพท์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และทางสื่ออ่ืนๆ โดยมีผลการติดตามนักศึกษาจ านวน 20 ราย 

1.4.1 (1) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
1.4.1(2) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.4.1(3) มีตารางสอนการให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพบนักศึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต 
1.4.1(4) โครงสร้างภาระงานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพกองพัฒนานักศึกษาใน
คู่มือนักศึกษา 
1.4.1(5) แบบติดตามผลการให้ค าปรึกษา
รายบุคคล 
1.4.1(6) โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ป ระส งค์ ขอ งนั ก ศึ กษ า  กิ จ ก รรม ที่  1            
การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและการใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย วันที่ 29 ตุลาคม 2557         
ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
1.4.1(7) โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษา กิจกรรมที่ 2 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาชีพนักศึกษา 
บุคลากรและศิษย์เก่า วันที่ 20 ธันวาคม 
2557 ณ บริเวณหน้ากองพัฒนานักศึกษา 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ทั้งปีการศึกษานักศึกษา มาปรึกษาปัญหาเรื่องสังคม (เพ่ือน) 
การขายสินค้าออนไลน์ ส่งเอกสาร กยศ.ไม่ทันก าหนด การหา
รายได้ระหว่างเรียน การเรียน สมัครขอทุนไม่ผ่าน กรณีที่
นักศึกษามาปรึกษาปัญหามากที่สุด คือ เรื่องการเรียน เช่น เกรด
เฉลี่ยตกต่ า มาเรียนสาย เป็นต้น หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการ
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เป็นรายบุคคลแล้ว นักศึกษากลุ่ม
ดังกล่าวมีแนวทางในการด าเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น 
เช่น เรื่องการเรียน นักศึกษามีวิธีบริหารจัดการเวลาในด้านการ
เรียนได้ดีขึ้น ท าให้ไม่มาเรียนสายอีก และเมื่อนักศึกษาบริหาร
จัดการเวลาและตั้งใจเรียนให้มากขึ้นท าให้มีผลการเรียนหรือ
เกรดเฉลี่ยดีขึ้น  
           นอกจากนี้ กองพัฒนานักศึกษายังมีโครงการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย วันที่  29 ตุลาคม 2557 ณ หอพัก
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายด้านสุขภาพของนักศึกษา
และแนะน าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาหอพัก
(เอกสาร 1.4.1(6)) 

กิ จ ก ร ร ม ที่  2  เรื่ อ ง  ก า ร พั ฒ น าค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า วันที่ 
20 ธันวาคม 2557 โดยจัดกิจกรรมอบรมการท าสาคูไส้หมู การ
ท าลูกซุปและท าข้าวเกรียบปากหม้อ ให้แก่นักศึกษาหอพัก 
บุคลากรและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 1.4.1(7)) 
และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 โดยจัดกิจกรรม ฝึกจัด
ดอกไม้และท าอาหารคาวหวาน ได้แก่ ท าก๋วยเตี๋ยวหลอด      
ท าขนมไทย และท าน้ าสมุนไพร เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ (เอกสาร 
1.4.1(8))  
 
 
 
 

1.4.1(8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา 
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
          มหาวิทยาลัยมีการให้ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 
แก่นั กศึกษาหลากหลายรูปแบบ เช่น  การจัดป้ ายนิ เทศ                  
ป้ายประชาสัมพันธ์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์/คณะ/สาขาวิชา 
(เอกสาร 1.4.2(1)) รวมทั้งที่จัดท าขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา 
ผ่านเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย/คณะ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(เอกสาร 1.4.2(2)) และ Facebook ของกองพัฒนานักศึกษา 
เพจ Facebook กยศ. มีบริการแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการ
ตอบค าถามเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
เพจ Facebook (เอกสาร 1.4.2(3)) ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 
VRU มีบริการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร มี
การจัดท าคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ทุกปี โดยใน
คู่มือปฐมนิเทศมีข้อมูลข่าวสาร ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา ปฎิทินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาและส านัก
ศิลปวัฒนธรรม ปฏิทินวิชาการ (เอกสาร 1.4.2(4)) และจัด
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
วันที่  21 ธันวาคม 2557 โครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนา
นักศึกษา สู่อาชีพวันที่ 21 ธันวาคม 2557 (เอกสาร 1.4.2(5) - 
1.4.2 (6))           

1.4.2 (1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย        
1.4.2 (2) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
http://www.vru.ac.th/index1.php 
1.4.2 (3) Facebook ของกองพัฒนา
นักศึกษา 
https://www.facebook.com/#!/ 
division.student?fref=ts                        
1 .4 .2 (4 )  คู่ มื อ ป ฐม นิ เท ศ นั ก ศึ ก ษ า                              
1.4.2 (5) รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
วันที่ 21 ธันวาคม 2557                          
1.4.2 (6) รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศและ
พัฒนานักศึกษาสู่อาชีพ วันที่ 21 ธันวาคม 
2557 

 ข้อ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
         มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่ อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา โดยแต่ละคณะ/วิทยาลัยมีส่วนในการจัดกิจกรรม 
ได้แก่ โครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสู่อาชีพวันที่              
21  ธั น ว าค ม  2557  โดยนั กศึ กษ าที่ เข้ าร่ ว ม โค รงก าร           
ได้รับการฝึกกรอกข้อมูลการสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต Super 
Resume Analysis ผ่ า น เ ว็ บ ไ ช ต์ JOBTOPGUN เ พ่ื อ ใ ห้
ผู้ประกอบการสามารถรู้คุณสมบัติของผู้สมัครได้โดยละเอียด 
จากผลการประเมินโครงการนักศึกษา มีระดับความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ 3.74 จากค่าเฉลี่ย 5 (เอกสาร1.4.3(1)) และจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาความรู้และ

1.4.3 (1) รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศและ
พัฒนานักศึกษาสู่อาชีพวันที่ 21 ธันวาคม 
2557 
1.4 .3(2 ) รายงาน โครงการอบรม เชิ ง
ปฏิบั ติการเรื่องการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ ทางวิ ช าชีพแก่ อาจารย์ 
บุ คลากร นั กศึกษาและศิษย์ เก่ า วันที่      
30-31 พฤษภาคม 2558 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
ศิษย์เก่า วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 ณ อาคาร 80 ปี วไลย  
อลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยจัดกิจกรรมฝึกจัดดอกไม้และท าอาหารคาวหวาน 
ได้แก่ ท าก๋วยเตี๋ยวหลอด ท าขนมไทย และท าน้ าสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพให้แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า เพ่ือให้
อาจารย์  บุ คลากร นักศึกษาและศิษย์ เก่ า  มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเสริม (เอกสาร 1.4.3(2))              

 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51                
จาก คะแนนเต็ม 5 

   กองพัฒนานักศึกษามีการสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 3 ด้าน ดังนี้     
         1.ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้
ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยกอง
พัฒนานักศึกษามีการประเมินคุณภาพของการให้บริการกับ
นักศึกษา 5 ด้าน ดังนี้ 
          - บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของกองพัฒนา
นักศึกษา บอร์ดประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์กองพัฒนานักศึกษา 
ข่าวการสมัครงาน ทุนการศึกษา ข่าวกิจกรรมทั่วไป  
          - บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา     
          - บริการให้ค าปรึกษารายบุคคล 
          - บริการผ่อนผันทหารกองประจ าการ 
          - บริการนักศึกษาวิชาทหาร  
โดยผลการประเมินการให้บริการกองพัฒนานักศึกษาในภาพรวม 
มีผลการประเมิน 4.63 จากคะแนนเต็ม 5 
การประเมิ น กิ จกรรม พัฒ นาคุณ ลั กษณ ะที่ พึ งประสงค์                  
ของนักศึกษาหอพัก กิจกรรมที่  1 วันที่  29 ตุลาคม 2557          
มีผลการประเมิน 4.10 จากคะแนนเต็ม 5 
มีการประเมินกิจกรรมพัฒ นาคุณ ลักษณะที่ พึ งประสงค์                  
ของนักศึกษาหอพัก กิจกรรมที่  2 วันที่ 20 ธันวาคม 2557       
มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น  3 . 7 4  จ า ก ค ะ แ น น เ ต็ ม 5                           
(เอกสาร 1.4.4(1)) -  1.4.4(3))     
         2.ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา ดังนี้ 
กองพัฒนานักศึกษามีการประเมินคุณภาพของการให้บริการกับ

1.4.4 (1) แบบประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการกองพัฒนานักศึกษา 
1.4.4 (2) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาหอพัก กิจกรรมที่ 1 
วันที่ 29 ตุลาคม 2557           
1.4.4 (3) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาหอพัก กิจกรรมที่ 2 
วันที่ 20 ธันวาคม 2557     
1.4.4 (4) รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา                         
1.4.4 (5) รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศและ
พัฒนานักศึกษาสู่อาชีพ 
1.4.4 (6) รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศและ
พัฒนานักศึกษาสู่อาชีพ วันที่ 21 ธันวาคม 
25 5 7  ณ  ห อ ป ระชุ ม ว ไล ย อล งก รณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์         
1.4 .4(7 ) รายงาน โครงการอบรม เชิ ง
ปฏิบั ติการเรื่องการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ ทางวิ ช าชีพแก่ อาจารย์ 
บุ ค ล า ก ร  นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ศิ ษ ย์ เก่ า                   
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
นักศึกษา 5 ด้าน ดังนี้ 
          - บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของกองพัฒนา
นักศึกษา บอร์ดประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์กองพัฒนานักศึกษา 
ข่าวการสมัครงาน ทุนการศึกษา ข่าวกิจกรรมทั่วไป  
          - บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา     
          - บริการให้ค าปรึกษารายบุคคล 
          - บริการผ่อนผันทหารกองประจ าการ 
          - บริการนักศึกษาวิชาทหาร  
โดยผลการประเมินการให้ บ ริการกองพัฒ นานั กศึ กษ า           
ในภาพรวม มีผลการประเมิน 4.63 จากคะแนนเต็ม 5 
มีการประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา มีผลการประเมิน 4.63 จากคะแนนเต็ม 5 
มีการประเมิน โครงการปัจฉิมนิ เทศและพัฒนานักศึกษา           
สู่อาชีพ  มีผลการประเมิน 3.74 จากคะแนนเต็ม 5 
มีการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาและศิษย์เก่า มีผลการประเมิน 4.00 จาก 5 คะแนน
เต็ม (เอกสาร 1.4.4(1)) ,  1.4.4(4)- 1.4.4 (5))   

3.ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีดังนี ้
          - โครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสู่อาชีพ 
วันที่  21  ธัน วาคม  2557 ณ  หอประชุ มวไลยอลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์        
มีผลการประเมิน 3.74 จากคะแนนเต็ม 5 
          - กิ จกรรมอบรมให้ ความรู้ แก่ นั กศึ กษาศิษย์ เก่ า                
วันที่  30-31 พฤษภ าคม  2558  ณ  อ าค าร  80  ปี  ว ไล ย   
อลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม       
ราชูปถัมภ์ มีผลการประเมิน 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสาร 
1.4.4(6)- 1.4.4 (7))   

 ข้อ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษามีการสรุปผลการ
ประเมิน ในการให้บริการแก่นั กศึกษา และมีการประชุม
เสนอแนะแนวทาง เพ่ือน าผลประเมินที่ได้จากปีนี้ไปปรับปรุง 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น จากการประเมินความพึง
พอใจการให้บริการกองพัฒนานักศึกษามีข้อเสนอแนวทางการ

1.4.5 (1) แบบสรุปประเมินผลความพึง
พอใจผู้รับบริการกองพัฒนานักศึกษา 
1.4.5 (2) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาหอพัก กิจกรรมที่ 1 
วันที่ 29 ตุลาคม 2557           
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
พัฒนากิจกรรมในครั้งต่อไป ดังนี้  

1. ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนว การใช้ชีวิต
และการ เข้ าสู่ อ าชี พ แก่ นั ก ศึ กษ า ใน มหา วิทยาลั ย  มี
ข้อเสนอแนะในการให้บริการจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการกองพัฒนานักศึกษา พบว่า การให้บริการกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาด้านการจัดเจ้าหน้าที่พี่ เลี้ยง คอยช่วยเหลือ
เกี่ยวกับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีค่าเฉลี่ย 3.74 ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จึงควรจัดหาเจ้าหน้าที่  พี่ เลี้ยงคอยช่วยเหลือ
นักศึกษาเก่ียวกับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษา  

การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของ
นักศึกษาหอพัก  กิจกรรมที่  1  วันที่  29 ตุลาคม 2557มี
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม เวลาในการจัดกิจกรรม ไม่
เหมาะสม สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม และการ 
กิจกรรมที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรม ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป สถานที่ในการ
จัดกิจกรรมไม่เพียงพอ(เอกสาร 1.4.5(1)- 1.4.5 (3))   

2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา จากผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการกอง
พัฒนานักศึกษา พบว่า การให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาด้านการจัดเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง คอยช่วยเหลือเกี่ยวกับงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีค่าเฉลี่ย 3.74 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด จึงควรจัดหาเจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือนักศึกษาเก่ียวกับ
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษา  
(เอกสาร 1.4.5(1) , 1.4.5 (4) - 1.4.5 (5)) 

3.ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
        - โครงการปัจฉิมนิ เทศและพัฒนานักศึกษาสู่อาชีพ      
วันที่  21  ธัน วาคม  2557 ณ  หอประชุ มวไลย อลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์        
มีข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุง คือนักศึกษาต้องการให้มีบูธ   
ในการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย สามารถสมัครที่บ้านได้ มีการ
เปิดรับสมัครที่มหาวิทยาลัย และให้บริษัทเข้ามารับสมัครใน
มหาวิทยาลัย                    
        - กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาศิษย์เก่า  วันที่     
30-31 พฤษภาคม 2558 ณ  อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 

 
 
1.4.5 (3) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาหอพัก กิจกรรมที่ 2 
วันที่ 20 ธันวาคม 2557     
1.4.5 (4) รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา                         
1.4.5 (5) รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศและ
พัฒนานักศึกษาสู่อาชีพ วันที่ 21 ธันวาคม 
25 5 7  ณ  ห อ ป ระชุ ม ว ไล ย อล งก รณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์         
1.4.5 (6) รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศและ
พัฒนานักศึกษาสู่อาชีพ วันที่ 21 ธันวาคม 
25 5 7  ณ  ห อ ป ระชุ ม ว ไล ย อล งก รณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์         
1.4 .5(7 ) รายงาน โครงการอบรม เชิ ง
ปฏิบั ติการเรื่องการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ ทางวิ ช าชีพแก่ อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษาและ ศิษย์ เก่ า วันที่      
30-31 พฤษภาคม 2558 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปกีารศึกษา 2557 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

36 
 

ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มีข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุง คือ สถานที่จัดกิจกรรมอากาศ
ร้อน ควรมีการประกวดอาหารเมื่อท ากิจกรรมเสร็จ และการ
ประชาสัมพันธ์มีน้อย(เอกสาร 1.4.5 (6) - 1.4.5 (7)) 

 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า  
          มหาวิทยาลัยมีการส ารวจความต้องการของศิษย์ เก่า 
พบว่า ศิษย์เก่ามีความต้องการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 
จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาชีพนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า 
วันที่ 20 ธันวาคม 2557 และโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า วันที่  30 - 31 พฤษภาคม 
2558 ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชู ปถัมภ์  (เอกสาร 1 .4 .6(1) -                    
1.4.6 (2))     
        นอกจากนี้ยังมีการส ารวจความต้องการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ามีสรุปผลการประเมิน ในการให้บริการ
ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าจากการประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า มีผลการประเมินในภาพรวม 3.70 ระดับดีกองพัฒนา
นักศึกษา มีข้อเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมในครั้งต่อไป 
เช่น อยากให้มีการจัดอบรม ในเรื่องวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษา เป็นต้น (เอกสาร 1.4.6(3)) และให้
ข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อ ศิษย์เก่าผ่านทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย (เอกสาร 1.4.6(4)) 

1 .4 .6  (1 )  ราย งาน โค ร งก าร พั ฒ น า
คุณลักษณะ ที่ พึงประสงค์ของนักศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทาง
วิชาชีพนักศึกษา บุคลากรและศิษย์ เก่า    
วันที่ 20 ธันวาคม 2557 
1.4.6 (2) รายงานโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ ทางวิ ช าชีพแก่ อาจารย์ 
บุ ค ล า ก ร  นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ศิ ษ ย์ เก่ า                     
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 
1.4.6 (3) สรุปแบบประเมินการบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
1.4.6 (4) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุ 
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 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: 1) ผศ.ดร.ฐติิพร  พิชญกุล 
2) น.ส.วราภรณ์ ไชยสุรยิานันท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) น.ส.บัวทิพย์  บุญประเสริฐ       2) น.ส.กัลยา นันท์ส าเภา  
3) น.ส.ศิรินันท์ จันทร์โฉม           4) น.ส.มาส  ดอกสร้อย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านกังานอธิการบด ี
กองพัฒนานักศึกษา  

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

โทรศัพท์ : 02-9091428 โทรศัพท์ : 02-9091428 
E-mail : thiti_aor@hotmail.com 
varapron2548@hotmail.com 

E-mail : buatipied@hotmail.com 

 

ผลการด าเนินงาน 
ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ข้อ 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษามีการจัดท าแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 และ          
ปีการศึกษา 2558 (เอกสาร 1.5.1(1)) โดยมีการประชุม 
(เอกสาร 1.5.1(2)) กับคณะกรรมการรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  นักกิจการนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ/
วิทยาลัย ให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้ ครบทั้ ง 5 ด้ านตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 15 กิจกรรม โดยน าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเสนอต่อกองนโยบายและแผนเพ่ือขอ
อนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมต่อไป 

1.5.1(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒ นา
นั กศึ กษ า  ปี ก ารศึ กษ า  2557  และปี
การศึกษา 2558 
1.5.1(2) รายงานการประชุม 
 

 ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
  - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
              - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
              - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
              - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
              - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ โดยทุก
กิจกรรมที่มีขั้นตอนการด าเนินโครงการตามกระบวนการ PDCA 
ดังนี้ 
 1. มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา
ทุกคณะ/วิทยาลัยเพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรม/โครงการ       
วัน เวลา สถานที่ ในการจัดกิจกรรม/โครงการโดยเน้นให้ทุกคน  

1.5.2(1) กิจกรรมโครงการไหว้ครู ประจ าปี 
2557 วันที่ 18 กันยายน 2557   ณ บริเวณ
ชั้ น  2 อ า ค า ร  80 ปี  ว ไล ย อ ล งก ร ณ์
ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ ว ไล ย อล งก รณ์          
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.5.2(2) โครงการอบรมการใช้ ระบบ                 
E-studentloan วันที่ 14 สิงหาคม 2557 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม หลังจากที่ได้ประชุม
วางแผนการด าเนินกิจกรรม/โครงการแล้วจึ งด าเนินการ        
ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการจัดซื้อ       
จัดจ้าง ขออนุญาตใช้สถานที่ แบ่ งหน้าที่ ความรับผิดชอบ        
แต่ละฝ่ายและแต่ละฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบหมาย 
ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 2. มีการตรวจสอบ ด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่าง
ด าเนินการ หลังจากด าเนินกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ้นแล้ว       
ได้ มี การติดตามผลการประเมินกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและประเมินผลส าเร็จของโครงการ
พร้อมทั้งจัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

มีการประชุมหลังจากด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะสรุป
ปัญหาของการจัดกิจกรรมเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานและน าผลของปีนี้ไปปรับปรุงในการด าเนินงานในปี
ถัดไป ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีการด าเนินโครงการดังนี้ 

1.กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
ก าหนดโดยสถาบัน  
             (1 ) กิ จกรรม โค รงการไห ว้ ค รู  ป ระจ าปี  2557                   
วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร 80 ปี วไลยอ
ลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์       
 (เอกสาร 1.5.2 (1)) 
             (2) โครงการอบรมการใช้ระบบ E-studentloan      
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เอกสาร 1.5.2 (2)) 
             (3) กิจกรรมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร จุดเทียน
ชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช วันที่  3 ธันวาคม 2557               
ณ สนามหญ้า หน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(เอกสาร 1.5.2 (3))   

 2.กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่  
            (1) กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เขตภู มิ ศาสตร์ภ าคกลาง ครั้ งที่  26  “บางปะกงเกมส์ ”                       
วันที่  10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วย (เอกสาร 1.5.2 (4)) 
           (2) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย                 

1.5.2 (3) กิจกรรมพิธีอันเชิญตราพระราช
ลัญจกร จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา
มหาราช วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ สนาม
หญ้าหน้าอาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรี
น ครินท ร์  มห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ ว ไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1 .5 .2  (4 )กิ จ ก ร รม ก ารแ ข่ งขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาค
กลาง ครั้งที่  26 “บางปะกงเกมส์” วันที่     
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2558  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.5.2 (5)  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  11 “เจ้าฟ้าเกมส์” 
วันที่ 5-6 , 16-18 มีนาคม 2558 ณ สนาม
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.5.2 (6) กิจกรรมสิงห์-ราชภัฏอาสาท า
ฝายชะลอน้ ารักษาระบบนิ เวศน์  วันที่                 
24-26 ตุลาคม 2557 ณ หน่วยพิทักษ์ป่า
ห้วยสะด่อง จังหวัดกาญจนบุรี             
1 .5 .2  (7 ) กิ จก รรม โค รงก าร ไห ว้ ค รู 
ประจ าปี 2557 วันที่  18 กันยายน 2557             
ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร 80 ปี  วไลยอลง
กรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1 .5 .2  (8 )  กิ จ ก ร รม เท ศ น์ ม ห าช า ติ       
“ ม น ต์ เส น่ ธ ร ร ม คี ต า เท ศ ม ห า ช า ติ         
พระเวสสันดรชาดก” วันที่  19 ตุลาคม 
25 5 7  ณ  ห อ ป ระชุ ม ว ไล ย อล งก รณ์ 
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ  ว ไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.5.2 (9) โครงการรวมพลคนเชื้อสายรามัน 
จังหวัดปทุมธานี โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับ เทศบาลเมืองสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 31 ตุลาคม – 2 
พฤศจิกายน 2557 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ครั้งที่  11 “เจ้าฟ้าเกมส์” วันที่ 5-6 , 16-18 มีนาคม 2558     
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (เอกสาร 1.5.2 (5)) 

3.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ 
    กิจกรรมสิงห์-ราชภัฏอาสาท าฝายชะลอน้ ารักษาระบบ
นิเวศน์ วันที่ 24-26 ตุลาคม 2557 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะ
ด่อง  จังหวัดกาญจนบุรี (เอกสาร 1.5.2 (6)) 

4.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   (1) กิจกรรมโครงการไหว้ครู ประจ าปี 2557วันที่ 18 
กันยายน 2557 ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(เอกสาร 1.5.2 (7)) 
   (2) กิจกรรมเทศน์มหาชาติ  “มนต์ เสน่ ธรรมคีตา         
เทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก” วันที่  19 ตุลาคม 2557           
ณ หอประชุวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เอกสาร 1.5.2 (8)) 

5.กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
         (1) โครงการรวมพลคนเชื้อสายรามัน จังหวัดปทุมธานี 
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ เทศบาลเมือง                 
สามโคก จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 31 ต.ค.–2 พ.ย. 57 (เอกสาร 
1.5.2 (9)) 
         (2 )โค ร งก า ร วั น ล อ ย ก ร ะ ท ง  ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 7                        
ในวันที่ 6 พ.ย. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เอกสาร 1.5.2 (10)) 

1 .5 .2 (1 0 ) โค รงก ารวั น ล อยก ระท ง 
ประจ าปี  2557 ในวันที่  6 พฤศจิกายน 
2557 
  

 ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา      
          มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา มีการจัดโครงการ
อบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา วันที่  7 -8 
กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้ 
เพ่ิมพูนทักษะเกี่ยวกับระบบและกลไกการท าประกันคุณภาพ 
รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและให้ความรู้และแนวทาง
ในการสร้างเครือข่ายภายในสถาบันในกลุ่มนักศึกษา  และ       
ฝึกปฏิบัติในการเขียนโครงการตามกระบวนการ PDCA  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรจัดอบรมให้เสร็จสิ้นภายใน             

1.5.3(1) โครงการอบรมให้ความรู้การ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา วันที่  7 -8 
กุมภาพันธ์  2558  ณ  ห้ องประชุมราช
นครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 
1.5.3 (2) โครงการอบรมประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาและพิธีลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการการประกันคุณภาพของ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่                  
22 พฤษภาคม 2558 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 วันควรเลือกผู้ที่เข้าอบรมเป็นกลุ่มผู้น านักศึกษาและประธาน
ชมรม เพราะคณะก็มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการประกัน
คุณภาพให้กับนักศึกษาอ่ืนๆ  (เอกสาร 1.5.3 (1)) และ
มหาวิทยาลัย มีการเข้าร่วมโครงการอบรมประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาและพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
การประกันคุณภาพของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558  
(เอกสาร 1.5.3 (2))  

 ข้อ 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

  มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป ดังนี้ 

(1 ) กิ จ ก ร ร ม โค ร งก า ร ไห ว้ ค รู  ป ร ะ จ า ปี  2557                       
วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร 80 ปี วไลย  
อลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการ การบริหารกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ได้วางแผนการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการกตัญญู 
กตเวทีต่อคณาจารย์ที่สอนให้ความรู้แก่นักศึกษา และกิจกรรมนี้
นักศึกษาทุกคณะและ 1 วิทยาลัย ได้ร่วมกันท าพานไหว้ครูเพ่ือ
ส่งเข้าประกวด และมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้ จ านวน 2,000 
คน อุปสรรคในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาเข้าห้อง
ประชุมช้ากว่าที่ก าหนดไว้ ท าให้กิจกรรมแต่ละช่วงเวลาไม่
เป็นไปท าแผนที่วางไว้ ดังนั้นในการจัดโครงการไหว้ครูในปีหน้า
ควรนัดหมายเวลาให้เร็วขึ้นและประสานคณาจารย์ นักกิจการ
นั ก ศึ ก ษ า เ พ่ื อ ช่ ว ย น า เ ด็ ก เข้ า ห อ ป ร ะ ชุ ม เ ร็ ว ขึ้ น              
(เอกสาร 1.5.2 (1)) 
            (2) โครงการอบรมการใช้ระบบ E-studentloan      
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เข้าใจวิธีการ
ปฏิบัติและรู้ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ผ่านระบบ e-Studentloan และเพ่ือให้นักศึกษาประสงค์กู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาปฏิบัติตนในการกู้ยืมเงิน
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กองทุนก าหนด  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นักศึกษามีความคิดเห็นว่ารอตรวจสอบ

1 .5 .4  (1 )  กิ จก รรม โค รงก ารไห ว้ ค รู 
ประจ าปี 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ 
บริเวณชั้น 2 อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
 
1.5.4 (2) โครงการอบรมการใช้ระบบ             
E-studentloan วันที่ 14 สิงหาคม 2557     
1.5.4 (3) กิจกรรมพิธีอันเชิญตราพระราช
ลัญจกร จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา
มหาราช วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ สนาม
หญ้า หน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
น ครินท ร์  มห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ ว ไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1 .5 .4  (4 ) กิ จ กรรมการแข่ งขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาค
กลาง ครั้งที่  26 “บางปะกงเกมส์” วันที่ 
10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.5.4 (5) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  11 “เจ้าฟ้าเกมส์” 
วันที่ 5-6 , 16-18  มีนาคม 2558 ณ สนาม
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
1.5.4 (6) กิจกรรมสิงห์-ราชภัฏอาสาท า
ฝายชะลอน้ ารักษาระบบนิ เวศน์  วันที่            
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ข้อมูลทะเบียนราษฎร์นาน (เอกสาร 1.5.2 (2)) 
            (3) กิจกรรมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร จุดเทียน
ชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช วันที่  3 ธั นวาคม 2557               
ณ สนามหญ้า หน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
คณะกรรมการ การบริหารกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาองค์การ
นักศึกษา สภานักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา ได้วางแผนการ
จัดกิจกรรม เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจใน
สถาบันให้กับนักศึกษาเกิดความรัก ผดุงไว้ซึ่งเกียรติยศแห่งตรา
พระราชลัญจกรและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
ได้จุดเทียนชัยถวายพระพร เพ่ือแสดงความจงรักภักดีกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยความร่วมมือขององค์การ
นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคปกต ิจ านวน 2,000 คน  
อุปสรรคในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ ก่อนวันจัดกิจกรรม  
มีฝนตก ท าให้บริเวณที่จัดงานมีน้ าขัง ในการจัดโครงการในครั้ง
หน้าควรวางแผนใหม่เรื่องสถานที่การจัดกิจกรรม แดดร้อนมาก 
ไม่ควรจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ควรมีจุดบริการน้ าดื่ม ควรมี STAFF 
เพ่ิมมากกว่านี้ (เอกสาร 1.5.2 (3)) 
             (4) กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เขตภู มิ ศาสตร์ภ าคกลาง ครั้ งที่  26  “บางปะกงเกมส์ ”                       
วันที่  10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อ ล งก ร ณ์  ใน พ ร ะบ รม ร า ชู ป ถั ม ภ์  จั งห วั ด ป ทุ ม ธ า นี                   
3 )ม ห าวิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ พ ระ น ค รศ รี อ ยุ ธ ย า  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(เจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน) โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอีก
ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรของชาติให้มี
คุณภาพและร่วมกันท ากิจกรรมให้มหาวิทยาลัยต่อไป  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรมีเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมมากกว่านี้ เพราะ
นักกีฬามีการฝึกซ้อมมากกว่า 1 เดือนก่อนการแข่งขัน และ
มหาวิทยาลัยจัดหาอุปกรณ์และสนามในการฝึกซ้อมก่อนการ
แข่งขัน กีฬาฟุตซอลและบาสเกตบอลอยากให้สถานที่ในการ
ฝึกซ้อมเป็นในโรงยิมเนเซียม (เอกสาร 1.5.2 (4)) 

24-26 ตุลาคม 2557 ณ หน่วยพิทักษ์ป่า
ห้วยสะด่อง จังหวัดกาญจนบุรี          
1.5.4 (7) โครงการอบรมให้ความรู้การ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา วันที่  7 -8 
กุมภาพันธ์  2558 ณ  ห้ องประชุมราช
นครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์  
1 .5 .4  (8 )  กิ จ ก ร รม เท ศ น์ ม ห าช าติ       
“มนต์ เสน่ ธรรมคีตาเทศมหาชาติพระ
เวสสันดรชาดก” วันที่ 19 ตุลาคม 2557              
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 
1.5.4 (9) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
แ ล ะ พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า สู่ อ า ชี พ  วั น ที่                      
15 ธันวาคม 2557   
1.5.4 (10) กิจกรรมสร้างเครือข่ายแกนน า
นักศึกษาร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและโรคเอดส์ วันที่ 4-5 เมษายน 2558 
1.5.4 (11) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาหอพัก กิจกรรมที่ 1 
วันที่ 29 ตุลาคม 2557 
1.5.4 (12) โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึ งประสงค์ของนักศึกษา กิจกรรมที่  2       
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ความรู้ และประสบการณ์ ท างวิช าชีพ
นักศึกษา บุ คลากรและศิษย์ เก่ า วันที่       
20 ธันวาคม 2557 ณ หน้ากองพัฒนา
นักศึกษา  
1.5.4 (13) กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
นักศึกษาศิษย์เก่า วันที่ 30-31 พฤษภาคม 
2558 
1.5.4 (14) โครงการรวมพลคนเชื้อสาย     
รามัน จังหวัดปทุมธานี โดยความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ เทศบาลเมือง                 
สามโคก จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 31 ต.ค.–
2 พ.ย. 57 
1 .5 .4  (15 ) โค รงการวัน ลอยกระท ง 
ประจ าปี  2557 ในวันที่  6 พฤศจิกายน 
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              (5) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย                 
ครั้งที่  11 “เจ้าฟ้าเกมส์” วันที่ 5-6 , 16-18 มีนาคม 2558     
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาทรัพยากรของชาติให้มีคุณภาพและร่วมกันท า
กิจกรรมให้มหาวิทยาลัยต่อไป                                  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่ควรเว้นระยะวันแข่งขัน เพราะสนาม
แข่งขันบางสนามเช่น สนามแชร์บอล ต้องโรยปูนขาวใหม่    
หลายรอบ โรงยิมเนเชี่ยม 1 อากาศร้อน ควรจะมีพัดลมเพ่ิมเติม    
ควรจะมีบริการน้ าให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยในทุกวันของการ
แข่งขัน อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น อยากให้มีการ
ประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ของมหาวิทยาลัยด้วย ชนิด
กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันอยากให้นักศึกษาหญิงมีส่วนร่วมให้มาก
ขึ้นอยากให้มีการจัดประกวดออกแบบเสื้องานกีฬาไว้เพ่ือ
จ าหน่ายในงานด้วย (เอกสาร 1.5.2 (5)) 
               (6) กิจกรรมสิงห์-ราชภัฏอาสาท าฝายชะลอน้ ารักษา
ระบบนิเวศน์ วันที่ 24-26 ตุลาคม 2557 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วย
สะด่อง  จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการจัดท าโครงการพัฒนาจิต
อาสาให้กับนักศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา ได้ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมด้านบ าเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ในภาคปฏิบัติได้ด าเนินงาน
ร่วมกัน อย่างบูรณาการ ระหว่างกองพัฒนานักศึกษาคณะ/
วิทยาลัย คณะกรรมการบริหารกิจกรรมมหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน ได้รับเกียรติจากหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่า
ห้วยสะด่อง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังให้
นักศึกษาได้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ให้
ความรู้ในการสร้างฝายชะลอน้ า ก่อนที่นักศึกษาจะช่วยกันลงมือ
ท าฝายชะลอน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ และการ
ท าโปร่งเทียม ให้กับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ ในบริเวณนั้นการท า
กิจกรรมในครั้งนี้  ได้เห็นความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษา 
บุคลากรแต่ละคณะ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด เป็นจ านวน 50,000 บาท      
มีบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
อุปสรรคในการท าฝายในครั้งนี้ ได้แก่ ฝนตกและการเดินเท้าเพ่ือ

2557 
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ท าฝายมีระยะทางที่ไกลและขึ้นเขา ไม่สามารถที่จะน าอาหารเข้า
ไปรับประทานได้ จึงท าให้เสียเวลาในการเดินป่าออกมาเพ่ือ
รับประทานอาหาร 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการจัดโครงการครั้งต่อไป คือ การจัด
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ าและ                 
ควรหลีกเลี่ยงการจัดในฤดูฝน (เอกสาร 1.5.2 (6)) 
                (7) โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา วันที่  7 -8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมราช
นครินทร์  ชั้น  5 อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์            
มีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ควรจัดอบรมให้เสร็จภายใน                 
1 วัน ควรเลือกผู้ที่เข้าอบรมเป็นกลุ่มผู้น านักศึกษาและประธาน
ชมรม เพราะคณะก็มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการประกัน
คุณภาพให้กับนักศึกษาอ่ืนๆ (เอกสาร 1.5.4 (7))    
                (8) กิจกรรมเทศน์มหาชาติ “มนต์เสน่ธรรมคีตา         
เทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก” วันที่  19 ตุลาคม 2557       
ณ หอประชุวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาภาค
ปกติและนักศึกษาภาคพิเศษร่วมกันประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม แบ่งงานในแต่ละฝ่าย การจัดกิจกรรมนี้เพ่ือบูรณาการ
ทฤษฏีที่ได้จากการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในเชิง
ส ร้ า งส ร รค์ ต่ อ สั งค ม  แ ล ะ เป็ น ก าร ฟ้ื น ฟู แ ล ะอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย โดยความร่วมมือของคณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ ท าให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและสามารถน าหลักค า
สอนมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
อุปสรรคในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมน้อย ในการจัดโครงการในครั้งหน้าควรประชาสัมพันธ์
งานให้มากกว่านี้ และเชิญชวนผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม 
(เอกสาร 1.5.2 (8))  
               (9) กิจกรรมปัจฉิมนิ เทศนักศึกษาและพัฒนา
นักศึกษาสู่อาชีพ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมวไลย
อลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (เอกสาร 1.5.2 (9))   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อยากให้มีบูธ
ในการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย อยากให้สมัครที่บ้านได้ อยาก
ให้มีการเปิดรับสมัครที่มหาวิทยาลัย อยากให้บริษัทเข้ามารับ
สมัครในมหาวิทยาลัย  
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
        (10) กิจกรรมสร้างเครือข่ายแกนน านักศึกษาร่วม

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ วันที่  4-5 
เมษายน 2558 (เอกสาร 1.5.4 (10)) ไม่มีข้อเสนอแนะในการ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

        (11) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์                  
ของนักศึกษาหอพัก กิจกรรมที่  1 วันที่  29 ตุลาคม 2557          
มีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม  เวลาในการจัดกิจกรรม       
ไม่เหมาะสม สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม  
(เอกสาร 1.5.4 (11))   

        (12) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์                  
ของนักศึกษาหอพัก กิจกรรมที่  2 วันที่ 20 ธันวาคม 2557 
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
น้อยเกินไป สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ (เอกสาร 
1.5.4 (12))          

      (13) กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาศิษย์เก่า 
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558  ณ อาคาร 80 ปี วไลยลองกรณ์         
มีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม สถานที่ในการจัดกิจกรรม
อากาศร้อน ควรมีการประกวดอาหารเมื่อท ากิจกรรมเสร็จ 
การประชาสัมพันธ์มีน้อย (เอกสาร 1.5.4 (13))         

     (14) โครงการรวมพลคนเชื้อสายรามัน จังหวัด
ปทุมธานี โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเทศบาลเมือง                 
สามโคก จั งหวัดปทุมธานี  ในวันที่  31 ต .ค .–2 พ .ย . 57 
มหาวิทยาลัยโดยส านักศิลปวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนา
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่พัฒนานา
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย-รามัญ ให้คงอยู่ต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาเสนอว่าควร
เพ่ิมช่องทางการประชามสัม พันธ์ผ่ านทางเว็บ ไชต์  ของ
มหาวิทยาลัยด้วย (เอกสาร 1.5.2 (14)) 

       (15) โครงการวันลอยกระทง ประจ าปี  2557                        
ในวันที่ 6 พ.ย. 2557 มหาวิทยาลัยโดยส านักศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมลอยกระทงเพ่ือให้
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการปลูกฝังให้มี
ความตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งในการอนุรักษ์ส่งเสริม
สืบสานประเพณีลอบกระทง เพ่ือแสดงถึงความส านึกบุญคุณของ
น้ าในแหล่งน้ าต่างๆ อันจ าเป็นของชีวิตและเพ่ือเป็นการเผยแพร่
และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป ข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป ควรมีแสงสว่างที่ เพียงพอ ควรจัดสร ร
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
งบประมาณให้เพียงพอ สถานที่จัดกิจกรรมควรเป็นอาคาร 80 ปี 
สามารถท ากิจกรรมได้หลายอย่าง ไม่ต้องกังวลเรื่องฝนตก เครื่อง
เสียงใช้ไม่ได้ ควรส่งหนังสือเชิญโรงเรียน/มหาวิทยาลัยล่วงหน้า
ในช่วงของการเปิดภาคเรียน ควรมีกิจกรรมมากกว่านี้ควรเพ่ิม
เวลาในการจัดกิจกรรม (เอกสาร 1.5.2 (15))       
 ข้อ 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
   มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษามีการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้ 

1.การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 15 โครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการตามแผน 

2.มีผลเฉลี่ยของการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80  

3.ระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 
โดยได้ด าเนินการจากรายงานประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ตามเอกสาร ดังนี้ 
 - รายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา (เอกสาร 1.5.5(1)) 
 - รายงานประจ าปี 2557 (เอกสาร 1.5.5(2)) 

1.5.5 (1) รายงานสรุปผลการประเมินการ
จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
1.5.5 (2) รายงานประจ าปี 2557 
 

 ข้อ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
   มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษามีสรุปการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมและมี
การประชุมเสนอแนะนางทาง เพ่ือน าผลการประเมินจากในปีนี้ 
ไปปรับปรุงกิจกรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยได้สรุปในรายงาน
ผลการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  
          - สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา (เอกสาร 1.5.6 (1)) 
   - รายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา  (เอกสาร 
1.5.6 (2)) 

1.5.6 (1)) สรุปผลการประเมินการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1.5.6 (2) รายงานการประชุมกองพัฒนา
นักศึกษา 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ  5.00 คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. กองพัฒนานักศึกษาได้รับความร่วมมือจากคณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักกิจการ 
   นักศึกษาของแต่ละคณะ/วิทยาลัยเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความสนใจในการเข้าร่วม 

        กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
3. มีแกนน านักศึกษา องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่ควรจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม ในวันและเวลาเดียวกัน 
2. ควรจัดกิจกรรมไม่ให้ตรงกับเวลาเรียนของนักศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 2) อ.พรรณวิภา  แพงศร ี
3) นางราตรี  มีสมบัติ                4) นายชูศักด์ิ  ขันธชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : คณะ/วิทยาลัย 

โทรศัพท์ : 02-9093036 โทรศัพท์ : 02-9093036 
E-mail :  research@vru.ac.th E-mail :  research@vru.ac.th 

ผลการด าเนินงาน 
ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
  มหาวิทย า ลัยมี ก ารสนั บสนุ น ให้ จั ดท าระบ บ
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์              
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล 
เพื่อให้ทุกคณะ/หน่วยงานและหน่วยงานภายนอก สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ โดยผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้  

       1. เว็บไซต์ของสถาบันวิ จัย www.rd.vur.ac.th    
ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 2.1.1(1) - 2.1.1(5)) 

       2 .  โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล นั ก วิ จั ย
http://roms.vru.ac.th/ (โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
จัดท าระบบการจัดการสารสนเทศการวิจัย เพื่อจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลนักวิ จัย โดยก าหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่าน
โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์  (เอกสาร 2.1.1(6)) 

       3 . ฐานข้อมู ล  ส าหรับ เผยแพร่บทความวิ จัย 
https://www.tci-thaijo.org/index.php เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่
งานวิจัยสู่สาธารณชน เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล บทความเผยแพร่
งานวิจัยของคณาจารย์ (เอกสาร 2.1.1(7)) และมีรวมท้ัง
ฐานข้อมูลงานวิจัย (เอกสาร 2.1.1(8)) 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
2.1.1(1) แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 5 ปี  
2.1.1(2) แผนกลยุทธ์ ปี 2558-2560 
2.1.1(3) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2.1.1(4) ระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการวิจัยต่างๆ 
2.1.1(5) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย 
2.1.1(6) โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://roms.vru.ac.th/ 
2.1.1(7) ฐานข้อมูล ส าหรับเผยแพร่
บทความวิจัย https://www.tci-
thaijo.org/index.php 
2.1.1(8) ฐานข้อมูลงานวิจัยส านักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(http://lib.vru.ac.th/?q=node/124) 

 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้   
 มหาวิทยาลัยฯ และสถาบันวิ จัยและพัฒนา มี การ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

  - ห้องปฏิบัติการวิจัย ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ/

2.1.2 (1) หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
โดยมีห้องปฏิบัติการวิจัยสังกัดศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

http://www.rd.vur.ac.th/
http://roms.vru.ac.th/
https://www.tci-thaijo.org/index.php
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ศูนย์เครื่องมือต่างๆ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ และระบบรักษา
ความปลอดภัย รวมทั้งห้องปฏิบัติการของแต่ละคณะ (เอกสาร 
2.1.2(1)) 

 - มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย โดยมีส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งสืบค้นงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ (เอกสาร 2.1.2(2)) 

 - มีศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ โดยจัดต้ัง “คลินิกวิจัย”เพื่อให้ค าปรึกษาและ
ความรู้ เกี่ ยวกับงานวิ จัย  (เอกสาร 2.1.2(3))  รวมท้ั ง            
จัดโครงการวิจัยพบปะชาวคณะ เพื่อให้ความค าปรึกษาและ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย (เอกสาร
2.1.2(4)) 
 - มีส่ิงอ านวยความสะดวกด้านห้องปฏิบัติการ/ศูนย์
เครื่องมือต่างๆ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ และระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (เอกสาร 2.1.2(5))   
 - มหาวิทยาลัยและกลุ่มเครือข่ายมีกิจกรรมโครงการ
และบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย  
(เอกสาร 2.1.2(6))   

     - มีกิจกรรมส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
และน าเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมกิจกรรมการวิจัย
ในทางวิชาการและวิ จัย ต่างๆ โดยมีการสนับสนุน ด้าน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใน ก า ร เข้ า ร่ ว ม น า เ ส น อ ง า น วิ จั ย                         
(เอกสาร 2.1.2(7) - 2.1.2(11))   

2.1.2 (2) ห้องสมุด (ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับค้นคว้า
งานวิจัย) 
2.1.2 (3) “คลินิกวิจัย” ส าหรับให้
ค าปรึกษาด้านการวิจัย 
2.1.2 (4) เอกสารสรุปโครงการ                  
“วิจัยพบปะชาวคณะ” 
2.1.2 (5) คู่มือการใช้ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์  
2.1.2 (6) บันทึกความเข้าใจด้วยความ
ร่วมมือทางวิชาการและวิจัย 
2.1.2 (7) โครงการเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงาน Thailand Research Expo 
2014 
2.1.2(8) โครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการระดับชาติ กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 5 
2.1.2 (9) โครงการราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 3 
2.1.2 (10) โครงการประชุมวิชาการ 
ASTC  
2.1.2 (11) ประกาศทุนสนับสนุนการ
น าเสนองานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 มห าวิท ย า ลัย  มี ก าร จัด สรรงบ ป ระม าณ จาก
งบประมาณกองทุนวิจัย และงบประมาณแผ่นดิน ให้แก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยโดยผ่านคณะ/หน่วยงานต่างๆ              
โดยมี คณะกรรมการกองทุนวิจัยและคณะอนุกรรมการกองทุน
วิจัยเพื่อพิจารณาสนับสุนนการพัฒนางานวิจัยด้านต่างๆ               
(เอกสาร 2.1.3(1)) มีคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุน
การวิ จัยระดับมหาวิทยาลัย (เอกสาร 2.1.3(2)) และ
คณะอนุกรรมการระดับคณะ (เอกสาร 2.1.3(3)) และมีผล
การพิจารณาผลงานวิ จัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจาก
ส านักงานสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการประเมินโครงการให้
การสนับสนุนทุนวิจัยงบแผ่นดิน (เอกสาร 2.1.3(4)) โดย
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณกองทุนวิจัย 

2.1.3 (1) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณากองทุนและค าส่ัง
คณะอนุกรรมการกองทุนวิจัย 
2.1.3 (2) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 
 
2.1.3 (3) ค าส่ังแต่งต้ังมีอนุกรรมการ
ระดับคณะ  
2.1.3 (4) ผลการพิจารณางานวิจัยจาก
ภายนอก (วช.) 
2.1.3 (5) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
และงบประมาณแผ่นดิน ให้แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยโดย
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ า (เอกสาร 2.1.3(5)) 
และจัดสรรงบประมาณผ่านคณะ/หน่วยงาน ตามประกาศ
อนุมัติทุนประเภทต่างๆ (เอกสาร 2.1.3(6) - 2.1.3(7))                                      

 

งบประมาณ และระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจัย 
2.1.3 (6) ตารางแสดงการสรุป
งบประมาณจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 
2.1.3 (7) ประกาศอนุมัติทุน ทุน วจ/วช.     
และสกอ. 

 ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
    มหาวิทยาลัยฯ มีสนับสนุ นในเรื่องงบประมาณ      
โดยการจัดสรรงบประมาณตามแผน เพื่ อการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (เอกสาร 2.1.4(1)) 
โด ย จัดท า เป็ น ป ระ ก าศ ต่ างๆ  ( เอ กส าร  2 .1 .4 (2 ) )                        
โดยผลงานวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนและการจัดสรร ต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนวิจัยท าหน้าท่ีพิจารณา
กล่ันกรองและอนุมัติโดยผู้บริหาร (เอกสาร 2.1.4(3)) และมี
การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบั ติราชการประจ าปี 
(เอกสาร 2.1.4(4)) 

2.1.4 (1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2.1.4 (2) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการ
น าผลงานวิจัยบทความวิจัยในวารสารใน
วารสารวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติและ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงาน
สร้างสรรค์หรือส่ิงประดิษฐ์ 
2.1.4 (3) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
กองทุนวิจัย 
2.1.4 (4 )  ร าย ง าน ก าร จั ด ส ร ร เพื่ อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน 

 ข้อ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
  มหาวิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ท าวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการด าเนินการจัด
โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย พัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์และ
นักวิ จัยของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 2.1.5(1)-2.1.5(4)) 
รวมท้ังมีการสร้างขวัญก าลังใจ โดยยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ให้กับนักวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ โดยจัดโครงการเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย (เอกสาร2.1.5(5)) นอกจากนั้น
มี ก าร ส่งนั ก วิ จั ย เพื่ อ รั บ รางวั ลนั ก วิ จั ย ดี เด่ น ใน ระ ดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง (เอกสาร2.1.5(6)) 

2.1.5 (1) โครงการ “การวิจัยชุมชน” 
2.1.5 (2) โครงการ “จดทะเบียนลิขสิทธิ์ 
อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย(ค่าด าเนินการ/
ธรรมเนียม)” 
2.1.5 (3) โครงการ “พัฒนาระบบการให้
ค าป รึ ก ษ าจ าก พี่ เ ล้ี ย งนั ก วิ จั ย แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงาน” 
2.1.5 (4) โครงการ “ค่ายวิจัยเพื่อใช้ใน
การขอผลงานวิชาการ” 
2.1.5 (5) โครงการ “เชิดชูเกียรตินักวิจัย
ดีเด่น”  
2.1.6 (6) รางวัลนักวิจัยดีเด่นงานราชภัฏ
วิจัยครั้งท่ี 3 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 มหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนในเรื่องการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ โดย
มอบให้สถาบันวิ จัยและพัฒ นาด าเนินการขอสิทธิบั ตร                 
อนุสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ 
ซึ่งอยู่ภายใต้การด าเนินงานของงานส่งเสริมและเผยแพร่
งานวิจัยและสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (เอกสาร2.1.6(1)) โดย
จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานท่ีมีสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558 (เอกสาร2.1.6(2)) ประกาศ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราจัดสรรสิทธิประโยชน์
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554 (เอกสาร2.1.6(3)) 
ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือส่ิงประดิษฐ์จากงบประมาณ
กองทุนวิ จัย  พ .ศ .2558  ( เอกสาร2 .1.6(4)) ประกาศ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุน
การน า เสน อผลลานวิ จัย และ ตีพิ มพ์ บ ทความวิ จัย ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  (เอกสาร2.1.6(5)) 
โดยมีการด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด ซึ่งมีผลงานท่ีอยู่
ใน ช่วงด าเนินการ จ านวน 4 เรื่อง (เอกสาร2.1.6(6)- 
2.1.6(9)) 
 
 

2.1.6 (1) ข้ันตอนการด าเนิ นงานจดลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
2.1.6 (2) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรร
ผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
พ.ศ.2558 
2.1.6 (3) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และอัตราจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ.2554 
2.1.6 (4) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือ
สิ่งประดิษฐ์จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558 
2.1.6 (5) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลลาน
วิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.1.6 (6) อนุสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
“ชุดทดลองกระบวนการพัดลมและคาน” เลขที่    
ค าขอ 1503001175 
2.1.6 (7) อนุสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
“ชุดทดลองกระบวนการควบคุมอุณหภูมิเตาอบ” 
เลขที่ค าขอ 1503001176 
2 . 1 . 6 (8) อนุสทิธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ์
“เครื่องลดความชืน้ข้าวเปลอืกแบบสุญญากาศ” 
เลขทีค่ าขอ 1503001177 
2 . 1 . 6 (9) อนุสทิธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ์   
“ตัวรวมรังสีอาทิตย์แบบรางพาราโบลา 2 ข้ันตอน” 
เลขทีค่ าขอ 1503001178 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 5.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.ดร.มนญัญา  ค าวชิระพิทักษ์ 2) อ.ปิยะ  กลา้ประเสริฐ 
3) อ.ดร.พรรวิภา แพงศร ี           4) นางราตรี  มสีมบัต ิ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : คณะ/วิทยาลัย 
โทรศัพท์ : 02-9093036 โทรศัพท์ : 02-9093036 
E-mail :  research@vru.ac.th E-mail :  research@vru.ac.th 

ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัย ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าทุน ทั้งหมดรวม 19,589,957.50 บาท มีอาจารย์ที่นับปฏิบัติงานจริง (ไม่รวมศึกษาต่อ) จ านวน 306.50 
คน จ านวนนักวิจัยประจ า จ านวน 1 คน รวมทั้งหมด 307.50 คน โดยสรุปผลคะแนนได้ดังนี้  

สรุปคะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย  

ที ่ หน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,892,040 67.50 57,659.85 

4.47 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 352,296 8.50 41,446.58 

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 763,083 29 26,313.21 2.19 
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 654,885 16 40,930.31 5.00 
4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 6,529,888.50 63 103,649.02 5.00 
5 คณะครุศาสตร์ 1,920,800 52.50 36,586.67 5.00 
6 คณะวิทยาการจัดการ 3,555,860 49 72,568.57 5.00 

7 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ     
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 825,140 6 137,523 

5.00 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ 1,018,503 15 67,900 

8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 77,462 1 77,462 5.00 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย) 4.38 

   การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

4.51 คะแนน 4.38 คะแนน 4.38 คะแนน ไม่บรรลุ 
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2.1 (1) รายงานสรุปสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยทุนภายใน/ภายนอก ปีงบประมาณ 2558 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 
   : รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.ดร.มนญัญา  ค าวชิระพิทักษ์ 2) รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ 
3) อ.พรรณวิภา แพงศร ี                4) น.ส.มนสัวิน กลิ่นขจร 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
        : คณะ/วิทยาลัย 

โทรศัพท์ : 02-9093036 โทรศัพท์ : 02-9093036 
E-mail :  research@vru.ac.th E-mail :  research@vru.ac.th 

 

ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลคะแนนการประเมินด้านผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย โดยจ าแนกผลการด าเนินงาน   
รายคณะ 6 คณะ 1 วิทยาลัย และ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปคะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

ที ่ หน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
(ผลรวมถ่วง
น้ าหนกั) 

ตัวหาร 
(จ านวนอาจารย์

และนกัวจิัย) 

ผลลัพธ์ 
(ร้อยละ) 

1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29.40 71.50 41.12 

5.00 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.20 8.50 37.65 

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 23.60 33.00 71.52 5.00 
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.00 16.00 25.00 4.17 
4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 9.00 64.00 14.06 3.52 
5 คณะครุศาสตร์ 24.20 56.50 42.83 5.00 
6 คณะวิทยาการจัดการ 8.80 50 17.60 4.40 

7 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ     
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.20 6 36.67  

5.00 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ 4.00 15 26.67 

8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0.20 1 20.00 5.00 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย) 4.64 

  การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

4.00 คะแนน 4.64 คะแนน 4.64 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3.1(1) สรุปจ านวนและรายชื่องานวิจัยของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
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องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผศ.ละเอียด   ขจรภัย ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์  นาคภิบาล  2)  ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 
3) นางสาวสายพิน ทาทอง           4) นางสาวบุญญรักษา อรรถพันธ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : คณะ/วิทยาลัย 

โทรศัพท์ : 02-9093026 โทรศัพท์ : 02-9093026 
E-mail : learnoffice@vru.ac.th E-mail : learnoffice@vru.ac.th 

ผลการด าเนินงาน 
ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ข้อ 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

มหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งที่  1965/2557 
(เอกสาร 3.1.1(1)) ประกอบด้วย คณะ วิทยาลัยและส านัก โดยมี
การประชุมร่วมกัน (เอกสาร 3.1.1(2)) เพ่ือก าหนดชุมชน
เป้าหมาย ในการด าเนินงานบริการวิชาการ ได้แก่ ชุมชนต าบล
สวนพริกไทย อ าเภอเมือง ชุมชนต าบลชีน้ าร้าย จังหวัดสิงห์บุรี 
และชุมชนต าบลคลองห้า อ าเภอคลองจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้ง
ด าเนินการส ารวจความต้องการบริการวิชาการของชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย (เอกสาร (3.1.1(3)  เพ่ือจัดท าแผนบริการ
วิชาการ และท าการสรุปผลการส ารวจความต้องการของชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย (เอกสาร 3.1.1(4))  

3.1.1(1) ค าสั่งที่ 1965/2557 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการลง
วันที่ 13 ตุลาคม 2557 
3.1.1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยครั้งที่ 
2/2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน  2557 
3.1.1(3) แบบส ารวจความต้องการรับ
บริการวิชาการ 
3.1.1(4) ผลการส ารวจความต้องการ
บริการวิชาการของกลุ่มเป้าหมาย 

 

 ข้อ 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
 

 มหาวิทยาลัย โดยส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
ไดเ้ชิญตัวแทนจากชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 (เอกสาร 3.1.2(1) - 
3.1.2(3))  เพ่ือร่วมปรึกษาหารืองานบริการวิชาการ ในการจัดท า
แผนการด าเนินงานบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2557 
(เอกสาร 3.1.2(4)) ซึ่งในแผนมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการบริการวิชาการ จากการประชุมผู้แทนชุมชนได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ปัญหา และความ
ต้องการรับบริการวิชาการจากข้อเสนอแนะ รวมถึงการจัดท าคู่มือ
การด าเนินงานบริการวิชาการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ด้านการบริการวิชาการต่อไป (เอกสาร 3.1.2(5)) 
 

3.1 .2(1) หนั งสื อ เชิญผู้ น าชุมชนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.1.2(1 ) ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ
ด าเนิ น งานประกันคุณ ภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 
3.1.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริการวิชาการครั้งที่ 1/2558 
วันที่  26 กุมภาพันธ์  2558 
3.1 .2(4 ) แผนการด า เนิ น งานบริการ
วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2557 
3.1 .2(5 ) คู่ มื อการด าเนิ น งานบริการ
วิชาการ 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 

มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะจัดกิจกรรมบริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย เพ่ือพัฒนา
ชุมชน ซึ่งการด าเนินงานของแต่ละชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาและมีความเข้มแข็ง ดังนี้ 

1.ชุมชนสวนพริกไทย จากการที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไป
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสวนพริกไทย โดยการลงพ้ืนที่ศึกษา
ปัญหาความต้องการจากผู้น าชุมชนและสมาชิกของชุมชน โดยมี
การจัดประชุมเวทีประชาคม เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมทั้งร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ ในอดีตชุมชนมีการท าการเกษตรแบบ
ใช้สารเคมี ทั้ งการท านา การปลูกผัก ปลูกผลไม้ หลังจากที่
มหาวิทยาลัยได้พบปัญหานี้แล้ว จึงได้จัดท าโครงการบริการ
วิชาการให้ความรู้เรื่องการเกษตรอินทรีย์ ทั้งการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรีย์น้ า หรือน้ าหมักชีวภาพ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ส านักงานพัฒนาที่ดิน  นอกจากนี้เกษตรกรท านาเกี่ยวข้าวแล้ว 
ขายข้าวเปลือกให้โรงสี ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้เรื่องของข้าว
กล้อง และแนะน าให้กลุ่มได้ผลิตข้าวกล้องเอง  โดยไม่ต้องไปขาย
ข้าวเปลือกให้โรงสี ซึ่งจะท าให้ขายข้าวได้ราคาเพ่ิมขึ้น จนปัจจุบัน
ข้าวกล้องของชุมชนสวนพริกไทยขายดีเป็นที่ยอมรับของตลาด มี
ชุมชนกลุ่มอ่ืนมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจากนี้ผลผลิต
ข้าวกล้องของชุมชนสวนพริกไทยเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาด แต่
มีข้อด้อยในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยโดยคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ด าเนินโครงการการอบรมท าบรรจุภัณฑ์
ใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่มี เช่น ถุงบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าว
กล้องสุญญากาศ  เพ่ือเก็บรักษายืดอายุของข้าวสารได้นานยิ่งขึ้น
และเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์  แต่ก่อนชุมชน
จ าหน่ายข้าวกล้องในราคากิโลกรัมละ 60 บาท เมื่อพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์แบบใหม่ ท าให้ราคาข้าวกล้องมีมูลค่าเพ่ิมเป็นกิโลกรัมละ 
70 บาท  ปัจจุบันชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้และมีชุมชนอ่ืนเข้ามา
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (เอกสาร3.1.3(1) -3.1.3(2)) 

2. ชุมชนต าบลชีน้ าร้าย  จากการส ารวจความต้องการ
รับบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยได้เข้าไปให้บริการวิชาการตาม
ความต้องการชุมชนและเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ภายในชุมชน มี
การติดตามความก้าวหน้าของชุมชน มีการสัมภาษณ์ ชุมชนชีน้ า
ร้าย มีการพัฒนาในด้านการแปรรูปอาหาร เช่น ไข่เค็มสมุนไพร 
กล้วยทอด น้ าพริกสมุนไพร และด้านสุขภาพ โดยการรวมกลุ่มกัน

3.1.3(1) เอกสารข้อมูลชุมชน/ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
3.1.3(2) สมุดเยี่ยม 
3.1.3(3) บทสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.1.3(4) ภาพถ่าย /วีดีทัศน์ 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ออกก าลังกายไม้พลอง ท าให้ชุมชนชีน้ าร้ายมีความเข้มแข็ง
พ่ึงตนเองได้และสามารถสร้างอาชีพจนเป็นที่ยอมรับในระดับ
จังหวัด ชุมชน ชีน้ าร้าย แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจและความ
ต้องการในการใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ ของโครงการบริการ
วิชาการที่ด าเนินการได้สร้างคุณค่าต่อชุมชนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนด้วยการพ่ึงตนเองซึ่ งท าให้มีความยั่ งยืน 
(เอกสาร 3.1.3(2) - 3.1.3(4)) 
 

 ข้อ 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

 มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
ชุมชนให้สามารถพัฒนาตนเอง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปี พ.ศ. 
2557 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ด าเนินงานบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นชุมชนต้นแบบ ดังนี้ 

1.ชุมชนต าบลสวนพริกไทย เป็นหนึ่งชุมชนที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบ โดยมีส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ซึ่งส านักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ พร้อมคณะต่างๆ ได้ไปเยี่ยมชุมชน
สวนพริกไทยเพ่ือติดตามผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมา โดย
ชุมชนสวนพริกไทยมีการพัฒนาในด้านการเสริมสร้างอาชีพหลัง
การเกษตร สืบเนื่องจากการเข้าไปบริการวิชาการเรื่องการ
ขยายพันธุ์มะนาวโดยการเสียบยอดบนตอมะขวิดชุมชนได้น า
ความรู้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายพันธุ์ไว้สร้างรายได้เสริม 

2. ชุมชนชีน้ าร้าย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
การติดตามความก้าวหน้าของชุมชน มีการสัมภาษณ์ ชุมชนชีน้ า
ร้าย มีการพัฒนาในด้านการแปรรูปอาหาร เช่น ไข่เค็มสมุนไพร 
กล้วยทอด น้ าพริกสมุนไพร และด้านสุขภาพ โดยการรวมกลุ่มกัน
ออกก าลังกายไม้พลอง นอกจากนี้ในด้านจักรสาน จากเดิมท า
ตะกร้า หมวก และกระจาด ต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นโคมไฟ
ไม้ไผ่ พร้อมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและได้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนใกล้เคียง เป็นการขยายผลจาก
การให้บริการวิชาการ (เอกสาร3.1.4(1)- 3.1.4(2)) 

3.1.4(1) รายงานสรุปผลโครงการ 
3.1.4(2) ภาพถ่าย/วีดีทัศน์ 
 

 ข้อ 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ 
องค์การเป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยจัดท าความร่วมมือด้ านการบริการวิชาการกับ

3.1.5(1) บันทึกลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์  ซึ่ งหั วหน้ าศูนย์ บริการวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(เอกสาร 3.1.5(1))  ได้ลงพ้ืนที่ชุมชนชีน้ า
ร้าย ไปให้บริการวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย
จัดท าโครงการบริการวิชาการสู่ชมชน (น้ าหมักผลไม้) พร้อมทั้งมีการท า
ความร่วมมือกับชุมชนในการด าเนินงานบริการวิชาการร่วมกัน 
(เอกสาร (3.1.5(2))  มหาวิทยาลัยและเครือข่ายมีการด าเนินโครงการ
ร่วมกัน  ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย และมีการติดตาม 
และสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  

3.1.5(2) โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
(น้ า ห มั ก ผ ล ไม้ )  ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

 

 ข้อ 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2  
โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ังหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมี 
อาจารย์มาจากทุกคณะ 
 

ในการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนั้น
มีอาจารย์จากทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน
บริการวิชาการ ซึ่ งประกอบด้ วยคณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
ครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะมนุษย์ฯ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพชุมชน
คลองห้า ซึ่งด าเนินการในวันที่  22 พฤศจิกายน 2557และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรม ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิล 
ข้าวหอมปทุมธานี 1 ด าเนินการในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ 
ชุมชนสวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี  (เอกสาร3.1.6(1) - 
3.1.6(3)) รวมอาจารย์ที่ เข้าร่วมโครงการจ านวน 35 คน จาก
กลุ่มเป้าหมาย 320.5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.92 จากกลุ่มเป้าหมาย 

3.1.6(1) ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ
ด า เนิ น ง า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย 
3.1.6(2) ค าสั่งที่ 194/2558 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิล ข้าวหอมปทุม 1 
3.1.6(3) ค าสั่งที่ 2160/2557 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพชุมชนคลองห้า 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 6 ข้อ   5.00 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 
จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย 
2. มีการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ

ชุมชน และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 1) ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
   2) น.ส.วราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) นางสาวธนันญดา   อ่อนส าลี 
2) นางนันทิกานต์      บุตรบาล 
3) นางสาวปัญจพร    อะโนดาษ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : คณะ/ศูนย์/ส านัก 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 081-739-3855 
E-mail : thitiporn@hotmail.com  
varaporn@hotmail.com 

E-mail : tong_top3135@hotmail.com  
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ข้อ 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม(เอกสาร 4.1.1(1)) ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
ก าหนด ทิศทางการด าเนินงาน ของส านักศิลปวัฒนธรรม  ก ากับ 
ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ  การสืบทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรับปรุง
การบริหารอย่างยุติธรรม โดยคณะกรรการประกอบด้วย ผู้ช่วย
อธิการบดี  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึ กษา และนักกิจการ
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของทุกคณะ มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ก ากับ ดูแล ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นในทิศทาง
ที่ถูกต้อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  

4.1.1 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ค าสั่งที ่975/2558                     
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 
 

 ข้อ 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมมีการประชุมร่วมกัน(เอกสาร 4.1.2(1))  ในการจัดท า
แผนปฏิบัติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558 (เอกสาร 
4.1.2(2)) โดยใช้คู่มือการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นแนวทางในการจัดท าแผน (เอกสาร 4.1.2(3))  ซึ่ง
ในแผนมีการก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน พร้อมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้ตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.1.2 (1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ครั้งที ่3/2557    
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 
4.1.2 (2) แผนปฏิบัติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม  
4.1.2 (3) คู่มือการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมส านักศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปี 2557 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

 ข้อ 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

คณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการก ากับติดตามในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามแผน 
โดยมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2558  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  
(เอกสาร 4.1.3(1)) เพ่ือร่วมกันสรุปผลการด าเนินโครงการ 
จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อย 100 ของโครงการตามแผน  

4.1.3(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2558                     
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 

 ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

มีการรายงานสรุปการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 
เพ่ือประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
การด าเนินการ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

1. ผลประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทุกกิจกรรมอยู่ใน
ระดับด ีจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2. การด าเนินโครงการ /กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ด าเนินการตามแผนได้เสร็จสิ้น จ านวน 10 โครงการ 
จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
ของค่าเป้าหมาย  

3. การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จ านวนเงิน 619,920 บาท จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
จ านวน 665,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.22 ของค่าเป้าหมาย 

4. การเผยแพร่แพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน จ านวน 10 เรื่อง จากค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของค่า
เป้าหมาย   
(เอกสาร 4.1.4(1)) 

4.1.4(1) รายงานผลสรุปการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2558  

 

 ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

มีการประชุมคณ ะกรรมการท านุ บ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม(เอกสาร 4.1.5(1)) เพ่ือน าผลการประเมินของทุก
โครงการที่ด าเนินงานตามแผนไปปรับปรุงเพ่ือใช้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีในปีถัดไป ดังนี้  

 

4.1.5(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2557 
4.1.5(2)สรุปผลการด าเนินโครงการรวมพล
คนเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี                
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1.โครงการรวมพลคนเชื้อสายรามัญ  จังหวัดปทุมธานี 

“385 ปี”  เมืองสามโคก   
ปัญหาอุปสรรค การเก็บอุปกรณ์ต้องมีสถานที่จัดเก็บที่

มิดชิดเพราะอุปกรณ์เป็นกระดาษหรือไม้  ท าให้เกิดการช ารุด
เสียหายได้ง่าย  นักศึกษาบางส่วนไม่ทราบข่าวการจัดกิจกรรม
เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย 
          ข้อเสนอแนะ  หาสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม  นักศึกษา
ส่วนมากมีความคิดเห็นว่า  ควรจะเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย(เอกสาร 4.1.5(2)) 

2. โครงการวันลอยกระทง ประจ าปี 2557  
ปัญหาอุปสรรค  การจัดสรรงบประมาณในการจัด

กิจกรรมไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง  สถานที่จัด
งานไม่มีที่ปิดบังฝน  ท าให้การจัดกิจกรรมต้องหยุดเนื่องจากฝนตก
เครื่องเสียงไม่สามารถใช้งานได้  ระยะเวลาในการจัดงานอยู่ในช่วง
ของปิดภาคเรียนท าให้นักเรียนที่จะประกวดกระทงประกวดหนู
น้อยนพมาศไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่คาดหมาย  ควรเพ่ิมเรื่อง
ความปลอดภัยในกิจกรรม 

 ข้อเสนอแนะ  จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง สถานที่จัดงานควรจะ
จัดในที่ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ เพราะสถานที่กว้างสามารถ
ท ากิจกรรมได้หลายอย่าง ไม่ต้องกังวลเรื่องฝนตก เครื่องเสียงใช้
การไม่ได้ ควรจัดส่งหนังสื่อเชิญตามโรงเรียนล่วงหน้าก่อนปิดภาค
เรียน ควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ มีไฟสปอร์ดไลด์ที่ทั่วถึง บริเวณ
ทางเดินตลอดทั้งงาน เพ่ือความปลอดภัยแก่เข้าเข้าร่วมงาน  ในปี
ถัดไปขอให้เพ่ิมรางวัลให้มากขึ้น (เอกสาร 4.1.5(3)) 

3. โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2557  
ปัญหาอุปสรรค นักศึกษาบางส่วนไม่ทราบข่าวการจัด

กิจกรรมเนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
เนื่องจากต้องไปจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ  งานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ใช้เวลานานในการรอ
เลิกงานนาน ท าให้นักศึกษาต้องกลับบ้านค่อนข้างดึก ซึ่งอาจจะ
เป็นอันตรายกับนักศึกษาที่บ้านไกล  ท าให้เป็นปัญหาในการ
เดินทางกลับบ้านของนักศึกษา   

ข้อเสนอแนะ  นักศึกส่วนมากมีความคิดเห็นว่า ควรเพ่ิม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ควร
ประสานงานและเลือกนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษา
ที่ไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางกลับบ้าน(เอกสาร 4.1.5(4)) 

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ            
กับเทศบาลเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
ในวันที่ 31 ตุลาคม 57 – 2 พฤศจิกายน 
2557 ณ บริเวณวัดสิงห ์เทศบาลเมือง                 
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 
4.1.5(3) สรุปผลการด าเนินโครงการวัน
ลอยกระทง ประจ าปี 2557 ในวันที่                
6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณเรือนไทย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4.1.5(4) สรุปผลการด าเนินโครงการวัน
พ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2557 วันที่ 3 
ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมวไลย
อลงกรณ์ และวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เข้า
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุด
เทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
4.1.5(5) โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 8-14 
กรกฎาคม 2558  
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4.โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศไต้หวัน 
ปัญหาอุปสรรค  งบประมาณที่ ใช้ ในการเดินทางไป

ต่างประเทศมีข้อจ ากัดหากต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน 
ข้อเสนอแนะ  ควรมีการวางแผนการใช้งบประมาณ

ล่วงหน้าตามระเบียบ (เอกสาร 4.1.5(5)) 

 ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยช่องทางต่างดังนี้ 
 1.การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ส านักศิลปวัฒนธรรม
ประกอบด้วยฐานข้อมูลความรู้ด้านท านุศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี และภาพผลงานการแสดงทั้งในและ
ต่างประเทศ  
 2.การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดโครงการแต่ละครั้ง มีดังนี ้
 2.1) ป้ายประชาสัมพันธ์และลงเว็บไซต์เชิญชวนเข้าร่วม
กิจกรรม 
 2.2) เก็บภาพกิจกรรมและองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรม 
 2.3) สรุปผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบของสื่อออนไลน์ 
และท าเป็นรูปเล่มเพ่ือเป็นฐานข้อมูลการรวบรวมองค์ความรู้ที่
ได้รับ (เอกสาร 4.1.6(1)) 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  เช่น 

- โครงการรวมพลคนเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี โดย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับเทศบาลเมืองสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี  ในวันที่ 31 ตุลามคม – 2 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณวัด
สิงห์ เทศบาลเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยการน าขบวนแห่
หงส์ธงตะขาบของมหาวิทยาลัยร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาวรามัญจังหวัดปทุมธานี (เอกสาร 4.1.6(2)) 

- โครงการวันลอยกระทง ประจ าปี  2557 ในวันที่                   
6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณเรือนไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์โดยการประสานงานกับนักกิจการนักศึกษาทุกคณะ
น านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและมีการออกร้านขายของโดย
นักศึกษาเพ่ือเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม (เอกสาร 4.1.6(3)) 

- โครงการวัน พ่อแห่ งชาติ  ประจ าปี  2557 วันที่  3 
ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ และวันที่ 5 ธันวาคม 

4.1.6 (1) ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม   
http://www.vru.ac.th/index.htm 
http://202.29.39.19/culture/ 
4.1.6 (2) สรุปผลการด าเนินโครงการรวม
พลคนเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี โดย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ
เทศบาลเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี ใน
วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 
ณ บริเวณวัดสิงห์ เทศบาลเมืองสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 
4.1.6 (3) สรุปผลการด าเนินโครงการวัน
ลอยกระทง ประจ าปี 2557 ในวันที่            
6 พฤศจิกายน 2557ณ บริเวณเรือนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
4.1.6 (4) สรุปผลการด าเนินโครงการวัน
พ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2557 วันที่                      
3 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมวไลย
อลงกรณ์ และวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เข้า
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุด
เทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง จ. กรุงเทพมหานคร   
4.1.6 (5) โครงการสงกรานต์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 200 ปี จ.ปทุมธานี 
ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2558 
4.1.6 (6) โครงการวารสารวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี 2557 
 
 

http://www.vru.ac.th/index.htm
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2557  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระ
พ ร ชั ย ม งค ล  ณ  ม ณ ฑ ล พิ ธี ท้ อ ง ส น า ม ห ล ว ง  จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
น าตัวแทนนักศึกษาร่วมพิธีถวายพระพรชัย ณ ท้องสนามหลวง
และน าภาพกิจกรรมดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
(เอกสาร 4.1.6(4)) 

- โครงการสงกรานต์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 200 ปี               
จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2558 โดยการน าขบวนแห่
หงส์ธงตะขาบของมหาวิทยาลัยร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาวรามัญจังหวัดปทุมธานี และจัดบูธนิทรรศการอาหารมอญเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้แก่ผู้เข้าชม (เอกสาร 4.1.6(5)) 

  - โครงการวารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประจ าปี 2557 และน าวารสารเผยแพร่ในงานส าคัญต่างๆของ
มหาวิทยาลัย เช่น งานวันเจ้าฟ้า ส่งให้กับคณะและหน่วยงาน
ภายในและภายนอก (เอกสาร 4.1.6(6)) 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของนักศึกษา  อาจารย์  บุคลากรและชุมชน ร่วมกิจกรรม

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. มหาวิทยาลัยมีส านักศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบและประสานการท างานกับหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรก าหนดโครงการสร้างความภูมิใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรม  ทั้งการตระหนักการอนุรักษ์และการ

พัฒนาให้เกิดกับนักศึกษา  ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน 
           2. มหาวิทยาลัยและคณะควรเร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  ด้านศิลปวัฒนธรรมชุมชนและองค์กร
อ่ืนๆ 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
1) รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี 2) อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 
3) ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดลิก 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ส านักงานอธิการบดี   2) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3) ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 4) ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
1) ส านักงานอธิการบดี   2) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3) ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 4) ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถ้ามี) - 

โทรศัพท์ : - โทรศัพท์ : - 
E-mail : - E-mail : -  

ผลการด าเนินงาน 
ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์    
 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556 - 2560 (เอกสาร 
5.1.1(1)) จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การน านโยบายสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ” ระหว่างวันที่  18 - 
20 มีนาคม 2556 ณ เดอะเกรซอัมพวา จ.สมุทรสงคราม  โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากร (เอกสาร 5.1.1(2)) ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 วันที่ 
2 พฤษภาคม 2556 (เอกสาร 5.1.1(3))  และมีการพัฒนาแผน   
กลยุทธ์ ของจากผลการวิ เคราะห์  SWOT กับ วิสั ยทั ศน์ ของ
มหาวิทยาลัยไปสู่เป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2558 เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารด้านการเงินให้เหมาะสม
และเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 
5.1.1(4) - 5.1.1(7)) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (เอกสาร 5.1.1(8) - 5.1.1(11))  โดยมีการก าหนดตัว
บ่งชี้ความส าเร็จรวมทั้งการก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพ่ือวัดความส าเร็จในการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน  และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ทั้งยังมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของแผนกลยุทธ์กับตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี

5.1.1(1)  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2556 - 2560 
5.1.1(2)  รายงานสรุปผลโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การน า
นโยบายสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ” 
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2556   
ณ เดอะเกรซอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
(การจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2556 - 2560) 
5.1.1(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2556 วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 วาระ
เพ่ือพิจารณาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556 - 2560 
5.1.1(4)  ค าสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
วิเคราะห์ทรัพยากรในการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ครบ ทุ ก พั น ธกิ จ  และราย งานผลการด า เนิ น งาน ต่ อคณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือ
พิจารณา (เอกสาร 5.1.1(12) - 5.1.1 (15))   
        
 
 
         
 
 
 
 
 

งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่ 2524/2557 ลงวันที่ 18 
ธันวาคม 2557 
5.1.1(5) ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและการวิเคราะห์ทรัพยากรใน
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 
1/2558 วันที่ 21 มกราคม 2558 
5.1.1(6) แผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
5.1.1(7) ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและการวิเคราะห์ทรัพยากรใน
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 
2/2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 
5.1.1(8)  แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
5.1.1(9) รายงานสรุปผลโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” 
ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2557    
ณ โรงแรม ทรีโอโฮเทล พัทยา จ.ชลบุรี 
5.1.1(10)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557  
วาระเพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5.1.1(11)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
11/2557 วันที่ 2 ตุลาคม 2557 วาระ
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้  พ.ศ. 2558 
5.1.1(12)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 
1/2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558  วาระ
เพ่ือพิจารณารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2558   ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2558 และการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       
ไตรมาสที่ 1 
5.1.1(13)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 
2/2558  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558  
วาระเพ่ือพิจารณารายงานผลการเบิกใช้
งบประมาณ และการด าเนิน โครงการ/
กิจกรรม ตามแผน  ปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สะสม
ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2557 - 31 
มีนาคม 2558) จ าแนกตามหน่วยงาน 
5.1.1(14) รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 
3/2558 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 วาระ
เพ่ือพิจารณารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ไตรมาส 3 ( 1 ตุลาคม 
2557 – 30 มิถุนายน 2558) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 2 
กรกฎาคม 2558 และสรุปผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม จากระบบบัญชี 3 
มิตขิองมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี  
5.1.1(15)รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี(ไตรมาสที่ 1- 3) 

  ข้อ 2.การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
         มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
คณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย เพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร  ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน โดยมีการ
ด าเนินการดังนี้ 

(1) มีการจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยเชิญอาจารย์ 
ข้าราชการและบุคลากรของแต่ละคณะเข้าร่วมอบรมเพ่ือด าเนินการ
จัดท าตันทุนต่อหน่วยผลผลิตของคณะและหลักสูตรให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้น าส่งข้อมูล
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของคณะและหลักสูตรมายังมหาวิทยาลัย 
(เอกสาร 5.1.2(1))   

(2) มี ก ารจั ดท าบั ญ ชี ต้ น ทุ น ต่ อห น่ วยผลผลิ ตขอ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในระดับกิจกรรมตามแนวทางต้นทุนฐาน

5.1.2 (1) โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 2558  
หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ  ค าสั่ง
มหาวิทยาลัย ที่ 1204/2558 เรื่อง ให้
อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร แต่ละ
คณะส่งชื่อมาเข้าร่วมอบรม ก าหนดการ
ประชุม ระเบียบวาระการประชุม 
5.1.2 (2) บันทึกขอส่งรายละเอียด
ประกอบการจัดท าตันทุนต่อหน่วย
ผลผลิตของคณะและหลักสูตร 6 คณะ
และ 1 วิทยาลัย 
5.1.2 (3) รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
5.1.2(4) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
กิจกรรมระดับผลผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีต่อหัวทุกกลุ่มสาขาวิชา (หน่วยนับเป็นจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time Equivalent Student) 
และค านวณต้นทุนทุกผลผลิตตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด  และรายงานผลการค านวณ ต้นทุ นตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนดและเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 กับปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจัดท ารายงาน
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ   ตาม 
(เอกสาร 5.1.2(2) – 5.1.2(9))   

(3) มีการจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ  ปีงบประมาณ 
พ .ศ .2558 พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ชัดเจนสามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) 
และแผนเพ่ิมประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ส่วนราชการ (เอกสาร 5.1.2(10) – 5.1.2(12))    
  

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  
5.1.2(5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ง
ที ่ 1/2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 
5.1.2(6) มติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558  
5.1.2(7) ฐานข้อมูลจ านวนบุคลากรและ
นักศึกษา จากสารสนเทศ พ.ศ.2557  
5.1.2(8) ฐานข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า (FTES) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 
5.1.2(9) ฐานข้อมูลงบรายได้และ
ค่าใช้จ่าย (ทางบัญชี) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 
5.1.2(10) ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 
018/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดท าแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
5.1.2(11) แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ปฏิทินการด าเนินงานตามแผน
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
5.1.2(12) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 
2558 

 ข้อ 3.ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีการศึกษา 2557 (เอกสาร 5.1.3(1)) ประกอบด้วย 
อธิการบดี เป็นประธาน  มีรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
ส านั ก /สถาบัน  และตั วแทนที่ รับผิ ดชอบพันธกิ จหลักของ
มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะท างาน โดยมีหน้าที่

5.1.3 (1) ค าสั่งที่ 1910/2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2557 
5.1.3 (2) คู่มือการบริหารความเสี่ยง 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ในการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ 
ซ่ึงมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้  
 1. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย  3  ด้าน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมพิจารณา 
วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง มีการใช้คู่มือบริหารความเสี่ยง
เป็นแนวทาง (เอกสารหมายเลข 5.1.3(2)) ในการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2557 (เอกสารหมาย  5.1.3(3))  มี
การร่วมกันวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงจากมิติของโอกาส
และผลกระทบจากความเสี่ยง 4 ด้าน คือ 1. ความเสี่ยงด้านการ
เรียนการสอน 2. ความเสี่ยงด้านการวิจัยยังมีความเสี่ยงสูงอยู่  3.
ความเสี่ยงด้านการบริการวิชาการและ 4. ด้านการบริหารการเงิน
และงบประมาณ การประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 5.1.3(4)) 
ซึ่งระบุไว้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้ง
ที่ 2/2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2557  

2. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 
และด าเนินการตามแผน 

มหาวิทยาลัย มีการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยพิจารณาจากผลการประเมินความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง น ามาจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไข ลด และหลีกเลี่ยงมูลเหตุที่จะท าให้
มหาวิทยาลัย เกิดความเสียหาย ซึ่งแบ่งออกตามเป้าประสงค์ 4 ด้าน 
ประกอบไปด้วย 

    2.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเรียนการสอน 
ภายใต้ เป้าประสงค์ที่ 1.สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
ระดับ ชาติ และนานาชาติ  เป็ นที่ ต้ อ งการของสั งคมชุ มชน 
ประเทศชาติ มีความเสี่ยงประกอบไปด้วย 1.ความรู้ด้านภาษาและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาใหม่อยู่ในเกณฑ์ต่ า 2. 
คุณวุฒิของอาจารย์ระดับปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

2.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ เป้าประสงค์ที่ 2.การให้บริการวิชาการ
ได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  มีความเสี่ยงประกอบไป
ด้วย 1.ความร่วมมือจากผู้น าชุมชน ส่วนราชการและประชาชนใน
พ้ืนที่มีน้อย  

 

5.1.3 (3) แผนบริหารความเสี่ยง 
5.1.3 (4) ผลการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยงและการจัดล าดับความเสี่ยง
ของปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากความ
เสี่ยง 
5.1.3 (5) รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
5.1.3 (6) เอกสารการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 
5.1.3 (7) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 วัน
พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 
5.1.3 (8) แผนบริหารความเสี่ยงที่
ก าหนดขึ้นใช้ในรอบปีถัดไปตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
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2.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการวิจัย ภายใต้ 

เป้าประสงค์ที่  3 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ มีความเสี่ยงประกอบไปด้วย         
1.จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. มีจ านวนไม่มาก  
2.การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีอยู่น้อย  

2.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารการเงิน
และงบประมาณ การประกันคุณภาพ ภายใต้ เป้าประสงค์ที่ 4 เป็น
องค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  มีความเสี่ยงประกอบไป
ด้ วย  1 . ก ารป รับ ห ลั ก และ เกณ ฑ์ ใน การป ระกั น คุณ ภ าพ 
สถาบันอุดมศึกษาใน ปีการศึกษา 2557ส่งผลให้ทิศทางในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพเกิดความล่าช้า 2.ระบบสารสนเทศ
ขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 3. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมี
การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 7 
พฤษภาคม 2558 (เอกสาร  5.1.3(7)) ควรระบุการด าเนินการตาม
กิจกรรมที่ลดความเสี่ยงพบว่าความเสี่ยงด้านใดที่ลดลงจากเดิม และแสดง
ตัวเลขเชิงปริมาณ ก่อนด าเนินการและหลังด าเนินการ 
 4. มี การน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
ซึ่งจากการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยง ต่อที่ประชุมสภาพมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง ปีการศึกษา 2558 ซึ่ง จะน าข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมา
ปรับปรุงเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงปีถัดไป 
(เอกสาร 5.1.3(8)) 

 ข้อ 4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการทีอ่ธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 ผู้บริหารมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค านึงประโยชน์
สูงสุดของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ  ดังนี้ 

(1)  (1) หลักประสิทธิผล  อธิการบดี ได้มี การทบทวนการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและให้บุคลากร ทุกระดับร่วมจัดท าแผน   
กลยุทธ์  เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  และถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี และให้หน่วยงานรายงานผลการ

5.1.4(1) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
5.1.4(2)  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 
03/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านการบริหารความ
เสี่ยง ลงวันที่ 11 ม.ค. 56 
5.1.4(3) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่
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ด าเนินงานตามแผน และมีการตรวจติดตามเพ่ือตรวจสอบการใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดให้มีการรายงานการ
ใช้งบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน  (เอกสาร 5.1.4 (1) – 
5.1.4 (3)) 

(2)  (2) หลักประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้
คณะ ส านัก สถาบัน ด าเนินงานตามพันธกิจและก ากับติดตามเร่งรัด  ให้
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด รวมไปถึงการ
ด าเนินการเพ่ือต้นทุนการด าเนินการต่างๆ เช่น การประหยัดพลังงาน  
การรายงานการใช้น้ ามัน เพ่ือน าไปสู่กระบวนการหาความคุ้มค่าในการใช้
งบประมาณ  (เอกสาร 5.1.4 (4)) 

(3)  (3) หลักการตอบสนอง ผู้บริหารน าโดยอธิการบดีมีช่องทาง
การรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับฟังความต้องการ หลายช่องทาง 
เช่น โทรศัพท์ website  e-mail สายตรง และมอบหมายให้เลขานุการ
เป็นผู้จัดพิมพ์ และรวบรวมเพ่ือน าเสนอให้อธิการบดีพิจารณา และสั่ง
การเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในการตอบสนองความคาดหวัง หรือความ
ต้องการและ ท าให้บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ  นอกจากนี้ยังมีส่วนการตอบสนอง เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การให้ทุนวิจัย  การให้ค่าตอบแทน
ต าแหน่งทางวิชาการ  การตอบสนองต่อชุมชน เช่น การจัดอบรมเพ่ือต่อ
ใบขับขี่โดยการท าข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการขนส่ง เปิดให้บริการ
อบรมเพ่ือสอบใบขับขี่  การท าบริการด้านวิจัยโดยท าความข้อตกลงกับ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   การให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการพัฒนาครู  เป็นต้น  

(4)  (4) หลักการรับผิดชอบ  จัดท าแนวปฏิบัติภาระงาน  ในส่วน
ของอาจารย์ บุคลากร และให้รายงานผลการด าเนินการปฏิบัติหน้าที่  
ทุกรอบ  6  เดือน  และให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการ
ประเมินของมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย การด าเนินงานโดยแต่งตั้งรองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  
และรองคณบดี  ทุกคณะเป็นผู้ประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย  นักศึกษา  และบุคลากร    

(5)  (5) หลักความโปร่งใส  ผู้บริหารทุกคน มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่
บุคลากรโดยผ่านทาง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  และให้มีการตรวจสอบ 
ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละฝ่ายทุกรายการ  โดยให้ผู้ตรวจ
บั ญชี จากภายนอกเป็ นผู้ ตรวจ  และสภามหาวิทยาลั ยแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ  เพ่ือท า
หน้าที่ ให้ ค าปรึกษาข้อเสนอแนะด้านการเงินและงบประมาณของ

02/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและ
งบประมาณ ลงวันที่11 ม.ค. 56 
5.1.4(4) ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 
718/2557 เรื่อง มอบอ านาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบให้รองอธิการบดี ลง
วันที่ 24 เม.ย. 2557 
5.1.4 (5)  ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 
853/2557 เรื่อง มอบหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี  ลงวันที่ 
15 พ.ค. 2557 
5.1.4 (6)  ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 
748/2553 เรื่อง มอบอ านาจคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  ลงวันที่ 
27 เม.ย. 2553 
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มหาวิทยาลั ย อีกทั้ งมีการน าระบบสามมิ ติ  และระบบอ่ืนๆ ของ
กรมบัญชีกลางมาใช้เพ่ือเป็นการตรวจสอบทางการจัดซื้อ  จัดจ้าง การตัด
ยอด การใช้งบประมาณ เพ่ือความถูกต้องและโปร่งใส และยังมีการแต่งตั้ง
กรรมการกลางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ  เป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องในการด าเนินการอีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงมีการเผยแพร่รายงาน
การประชุม คณะกรรมการสภามหาวิชาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยผ่านทาง Website ให้ประชาคมได้มีส่วนในการรับรู้ 
รับทราบ 
 (6) หลักการมีส่วนร่วม  เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับใน
หน่วยงาน  มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น การทบทวนจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ข้อเสนอแนะ
ในทุกๆ เรื่อง  ในการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และแสดงความ
คิดเห็นผ่านช่องทางอ่ืน เช่น  เว็บไซต์ Facebook กล่องรับความคิดเห็น
ที่ตั้งอยู่หน้าส านักงานอธิการบดี โดยผู้บริหารจะด าเนินการตอบในทุก  ๆ
เรื่อง 
 (7) หลักการกระจายอ านาจ  อธิการบดีได้ก าหนดและมอบ
อ านาจในการบริหารแต่ละเรื่องให้แก่รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และ
คณบดี โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ติดตาม และแก้ไข
ปัญหาในงานที่รับผิดชอบอย่างอิสระ ทั้งนี้เป็นการมอบอ านาจโดยการ
จัดท าหนังสือมอบรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  และคณบดี (เอกสาร
ที่ 5.1.4 (4) – 5.1.4 (6)) 
 (8) หลักนิติธรรม บริหารงานตามเจตนารมณ์ของระเบียบ  
กฎหมาย  ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจัดท าเอกสารรวบรวม  
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับประกาศต่างๆ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เพ่ือเผยแพร่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ     
 (9) หลักความเสมอภาค  ให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ในด้านการบริหารจัดการ  การบริหารงาน  เช่น การปรับค่าจ้างเงินเดือน
ให้บุคลากร  ตามผลประเมินการปฏิบัติงาน  รวมไปถึงการปรับเงินเดือน
ค่าจ้างตามกฎหมายต่างๆ  การอ านวยความสะดวก การประสานงาน  
และการบริการให้แก่คณาจารย์  นักศึกษา  และบุคลากร ทั้งทางด้าน
วิชาการ  สถานที่ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ     
 (10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ  
ในแต่ละครั้งจะผ่านการพิจารณาที่ต้องมีความเห็นชอบ  โดยมีวาระเพ่ือ
พิจารณาบรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารชุดต่างๆ อย่าง
ชัดเจน  ((เอกสาร 5.1.4(1)- 5.1.4(6)) 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 5.การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 

มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดการความรู้ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย คณะ จ านวน 6 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัย  จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่า
คณะ จ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ส านัก และบัณฑิตวิทยาลัย โดยก าหนดความรับผิดชอบ
ในการด าเนินการตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
ประเด็นข้อที่ 5 การด าเนินการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มี
อยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งความรู้ 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีการเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมทั้งมีการน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

จากการด าเนินงานการจัดการความรู้ ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ดังนี้ 

1.มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งใน
ระดับคณะประเด็นความรู้อย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

2.มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
ที่ก าหนดประเด็นความรู้ไว้ 

3.มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะ 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4.มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดทั้งที่มี
อยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร 

5.มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (เอกสาร 5.1.5(1)- 
5.1.4(3)) 

5.1.5(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้  
5.1.5(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ครั้งที ่2/2558 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558  
5.1.5(3) รายงานผลการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 6.การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
ด าเนินการ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยใช้ทั้งระบบซึ่งมี
กระบวนการตามวงจรเดมส์มิ่ง (PDCA) และกลไกในการด าเนินการ ดังนี้ 

การบริหาร 
 1.มหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (กลไก) (เอกสาร 5.1.6 (1) 
 2.ซึ่งคณะกรรมการฯได้น าแผนในการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนระยะ 4 ปี ฉบับปี พ.ศ.
2556-2559 (เอกสาร 5.1.6 (2)) มาปรับเป็นแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามที่
ปรากฏในเอกสาร  
 3.โดยในกระบวนการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (เอกสาร 5.1.6 (3)) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและเห็นชอบ
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปรับจากแผนระยะ 4 ปีมาเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ (เอกสาร 5.1.6 (4))  ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 
 4. ซึ่งแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  ถูกบรรจุแผนปฏิบัติ
การมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เอกสาร 
5.1.6 (5)) ปรากฏในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนา
สถาบัน กลยุทธ์ที่5.2ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้มีศักยภาพ มี
ภาวะผู้น า รักองค์กร และมีความก้าวหน้าในสายงาน และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา กลยุทธ์ที่ 6.2 
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   

การก ากับ  
 1.ในกระบวนการของการก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมีคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
(เอกสาร 5.1.6 (6)) เพ่ือท าการวัดผลการปฏิบัติงานตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน   
โดยได้ก าหนดให้หน่วยงาน ก ากับ และติดตาม ประเมินผลการ

5.1.6 (1) ค าสั่งที่2174/2557 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ลง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 
5.1.6 (2) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 
ปี (ปีงบประมาณ 2556-2559) 
5.1.6 (3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปี ครั้งที่ 1/2557 วันอังคาร ที่ 
18 พฤศจิกายน 2557 
5.1.6 (4) แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2558 
5.1.6 (5) แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ 2558   
5.1.6 (6) คู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 2558 ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไข 
5.1.6 (7) บันทึกข้อความ ที่ กจ.
170/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 
เรื่องขอให้ส่งแบบรายงานการปฏิบัติงาน 
รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2558 
5.1.6 (8) บันทึกข้อความท่ี กจ.
593/2558 ลงวันที่ 9 กันยายน 2558 
เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ า รอบ 2 
5.1.6 (9) ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ภาระงานขั้นต่ า
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
2557 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และ สรุป รวบรวมและท าการ
ประเมินผลบุคลากร ในหน่วยงาน และจัดท ารายงานเสนอมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไปตามข้ันตอน ซึ่งกระบวนการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานและประเมินผล 
ปีงบประมาณละ 2 ครั้งดังนี้ ในรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 
31 มีนาคม ของปีถัดไป และรอบประเมินที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 
ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีเดียวกัน โดยมีเอกสารในการก ากับติดตาม 
เป็น บันทึกข้อความถึงหน่วยงานให้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
(เอกสาร 5.1.6 (7),(8)) โดยเฉพาะในสายวิชาการมี ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี   เรื่อง ภาระงานขั้นต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
2557 (เอกสาร 5.1.6 (9))  เป็นมาตรฐานก ากับการปฏิบัติงานอีก
ชั้นหนึ่ง    

การตดิตาม 
 1. มหาวิทยาลัย มีการติดตามการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดย
รายงานผลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และคณบดี ประกอบไปด้วย  

1.1 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณพ.ศ.2558 
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 และการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯในไตรมาสที่ 1 
วาระเพ่ือพิจารณารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ 
เดือนกุมภาพันธ์  2558 และการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที ่
1 (เอกสาร 5.1.6 (10) และ ครั้งที่ 2 วาระเพ่ือพิจารณารายงานผลการ
เบิกใช้งบประมาณ และการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม ตามแผน 
ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สะสมไตร
มาส 2 (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558) จ าแนกตามหน่วยงาน 
(เอกสาร 5.1.6 (11))  

1.2 กองนโยบายและแผนยังติดตามและจัดท ารายงานผล
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์กับ ตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี(ไตรมาสที่ 1- 2) (เอกสาร 5.1.6 (12)) 
และเมื่อครบรอบระยะเวลา 12 เดือนตามปีงบประมาณ มหาวิทยาลัย
โดยงานการเจ้าหน้าที่ จะท าบันทึกให้หน่วยงานต่างๆรายงานผลการ

5.1.6(10) รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 
1/2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558 
5.1.6 (11) รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 
2/2558 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558  
5.1.6 (12) รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของแผนกล
ยุทธ์กับ ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (ไตรมาสที่ 1- 2) 
5.1.6 (13) บันทึกข้อความท่ี กจ.ว.
431/2558 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อ
ประกอบการรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในเรื่องผลการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม 2558 
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พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน(เอกสาร 5.1.6 (13)) 
เพ่ือจัดท ารายงานผลฉบับสมบูรณ์ รายงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 และสรุปเสนอ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) และการน าผลการประเมินปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ใน
ปีงบประมาณ 2559 
 ข้อ 7.การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีการก ากับ ติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
 (1) มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้หน่วยงานระดับหลักสูตร คณะ 
วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (เอกสาร 5.1.7 (1))  
 (2) จัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (เอกสาร 5.1.7(2)) และจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 (เอกสาร 
5.1.7(3)) ก าหนดองค์ประกอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย หน่วยงาน
สนับสนุน และมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (เอกสาร 5.1.7 (4)) 
เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  
 (3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย (เอกสาร 5.1.7(5))คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2557 (เอกสาร 5.1.7(6))  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 (เอกสาร 5.1.7(7))  
ประกอบไปด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือท าหน้าที่ ในการก ากับติดตาม 

5.1.7(1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ
ประกั น คุ ณ ภ าพการศึ กษ าภ าย ใน 
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ 
5.1.7(2) แผนด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.1.7(3) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 
2557 
5.1.7(4) บันทึกข้อความแจ้งเกณฑ์ตัวบ่งชี้
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปี
การศึกษา 2557 
5.1.7 (5) ค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการ
ประกั น คุ ณ ภ าพการศึ กษ าภ าย ใน 
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.1.7 (6) ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกั น คุ ณ ภ าพการศึ กษ าภ าย ใน 
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.1.7(7) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ดูแลและผู้ดูแลรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกัน
คุ ณ ภ าพ การศึ ก ษ าภ าย ใน  ระดั บ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.1.7(8) รายงานสรุปโครงการอบรม เรื่อง
เกณฑ์ มาตรฐานการประกันคุณภาพ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปกีารศึกษา 2557 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

75 
 

ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ตรวจสอบ ผลการด าเนินงาน และ และการด าเนินการตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุนและ
มหาวิทยาลัย  
 (4) มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แก่ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการอบรมเรื่องเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558  และวันที่ 2-3 มีนาคม 
2558  (เอกสาร 5.1.7(8)) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2558 
(เอกสาร 5.1.7(9)) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2557 เมื่อวันที่ 14,20 และ 27 กรกฎคม 2558  (เอกสาร 5.1.7(10)) 
 (5) มหาวิทยาลัยติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยตามแผนการ
ด าเนินงาน โดยให้รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย หน่ วยงานสนับสนุน และ
มหาวิทยาลัย จ านวน 2 ครั้ง/ปี  คือ รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน (เอกสาร 
5.1.7(11) – 5.1.7(12)) และมีการเสนอผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2558 และวันที่ 13 สิงหาคม 2558 (เอกสาร 5.1.7(13) – 5.1.7(14)) และ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2558 และวันที่  3 
กันยายน 2558 (เอกสาร 5.1.7(15)) เพ่ือพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
น าไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย (เอกสาร 5.1.7 (16)) 
 (6) มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
โดยให้หลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR  ตามแบบ 
มคอ.7 และแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพ่ือท าการประเมินคุณภาพฯ ระหว่าง
วันที่  3-21 สิงหาคม 2558 (เอกสาร 5.1.7(17)) และมีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย โดยน าผล
การประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
SAR  และมีการแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและวิทยาลัย เพ่ือท าการประเมินคุณภาพฯ ระหว่างวันที่ 
9-17 กันยายน 2558 (เอกสาร 5.1.7(18))  

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่ 
22 มกราคม 2558 และวันที่ 2-3 มีนาคม 
2558  
5.1.7(9) รายงานสรุปโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัย วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2558 
5.1.7(10) รายงานสรุปโครงการอบรมเชิง
ปฏิบั ติ การผู้ ประเมิ นคุณภาพ ระดับ
ห ลั ก สู ต ร  ระดั บ ค ณ ะ  แ ล ะระดั บ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 
วันที่ 14 ,20 และ 27 กรกฎาคม 2558 
5.1.7(11) บันทึกข้อความติดตามผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รอบ 9 และ 12 เดือน 
5.1.7(12) รายงานสรุปผลการติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รอบ 9 และ 12 เดือน  
5 .1 .7 (1 3 ) ร าย ง าน ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558  
5 .1 .7 (1 4 )  ร า ย งาน ก า รป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2/2558 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 
5 .1 .7 (1 5 )  ร า ย งาน ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2558 วันที่  7 พฤษภาคม 2558 และ 
ครั้งที่  8/2558 วันที่  3 กันยายน 2558 
5.1.7(16) รายงานผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอสภามหาวิทยาลัย จากผลการ
ด าเนินงานรอบ 9 เดือน 
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นอกจากได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการ และ
ตัวบ่งชี้ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน โดยให้
หน่วยงานระดับส านัก และสถาบัน จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง SAR  และแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพฯ เพ่ือท าการ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน ระหว่าง
วันที่ 1- 4 กันยายน 2558 (เอกสาร 5.1.7(19)) ส าหรับในระดับ
มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินระดับคณะ วิทยาลัย มาจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง SAR  และได้แต่งตั้งกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือท าการประเมินคุณภาพฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2558 (เอกสาร 5.1.7(20)) 
 (7 ) มี การน าผลการประเมินและข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากทุกหน่วยงาน
ที่รับการประเมิน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย ส านัก 
สถาบั น  และมหาวิทยาลั ย  มาวิ เคราะห์ สรุปผล (เอกสาร 
5.1.7(21)) และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่  11/2558 วันที่  7 ตุลาคม 2558 (เอกสาร 
5.1.7(22)) และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
และน าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง พัฒนาการการด าเนินงาน และ
การปรับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปีในปีถัดไป 

5.1.7(17) รายงานการประเมินตนเอง SAR 
และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุก
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.1.7(18) รายงานการประเมินตนเอง SAR 
และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.1.7(19) รายงานการประเมินตนเอง SAR 
และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับส านักและสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.1.7(20) รายงานการประเมินตนเอง SAR 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2557 
5.1.7(21) รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.1.7(22) มติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  11 /2558 
วันที่ 7 ตุลาคม 2558  
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ (ข้อ 1-7) 5.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ    
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
1) ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) น.ส.นรีกานต์ ภูมิคงทอง   2) น.ส.เนตรชนก สีรับขวา 
3) นางพิกุล สุกัน   

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : คณะ/วิทยาลัย 

โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 492 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 492 
E-mail : sqm@vru.ac.th E-mail :  sqm@vru.ac.th 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหน่วยงานระดับคณะ 

วิทยาลัยทั้งหมด จ านวน 6 คณะ และ 1 วิทยาลัย และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัย
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยมีผลการประเมินราย
คณะ/วิทยาลัย สรุปไดด้ังนี้  

 

ที ่ คณะ/วิทยาลัย 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ระดับคุณภาพ 
วันเดือนปีท่ีรับการ

ประเมิน 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.12 ดี 10-11 กันยายน 2558 
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.93 ดี 15 กันยายน 2558 
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.14 ดี 8 กันยายน 2558 
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.55 ดี 15 กันยายน 2558 
5 คณะครุศาสตร์ 4.10 ดี 17 กันยายน 2558 
6 คณะวิทยาการจัดการ 4.00 ดี 9 กันยายน 2558 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3.88 ดี 16 กันยายน 2558 

คะแนนที่ได ้ 3.96 ดี  
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

3.51 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 3.95 3.95 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2.1 (1) เล่มรายงานงานผลการประเมินระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
 ปีการศึกษา 2557 

5.2.1 (2) เล่มรายงานงานผลการประเมินระดับคณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ปีการศึกษา 2557 

5.2.1 (3) เล่มรายงานงานผลการประเมินระดับคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ปีการศึกษา 2557 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปกีารศึกษา 2557 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

78 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2.1 (4) เล่มรายงานงานผลการประเมินระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2557 
5.2.1 (5) เล่มรายงานงานผลการประเมินระดับคณะคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
5.2.1 (6) เล่มรายงานงานผลการประเมินระดับคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2557 
5.2.1 (7) เล่มรายงานงานผลการประเมินระดับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ   
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
1) ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) น.ส.นรีกานต์ ภูมิคงทอง   2) น.ส.เนตรชนก สีรับขวา 
3) นางพิกุล สุกัน           

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : คณะ/วิทยาลัย 

โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 492 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 492 
E-mail : sqm@vru.ac.th E-mail :  sqm@vru.ac.th 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้ เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ดังนี้ 
 (1) จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้หน่วยงานระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย และ
หน่วยงานสนับสนุน น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  (เอกสาร 5.3.1(1))  
 (2) วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 (เอกสาร 5.3.1(2)) และมีการ
จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยก าหนดองค์ประกอบตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย (เอกสาร 5.3.1(3)) เป็นไปตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสาร 5.3.1(4)) 
 (3) แต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบไปด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือติดตาม และด าเนินการ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพของหลักสตูร คณะ วิทยาลัย   
 (4) จัดโครงการ/กิจกรรม การประชุม อบรมแก่ผู้บริหาร  
ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  เป็นระยะ ๆ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
  (5) ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
 

5.3.1 (1) นโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  
5.3 .1 (2) แผนด าเนิ น งานประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน  แ ล ะ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2557 
5 .3 .1  (3 )  คู่ มื อ ป ร ะกั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
5 .3 .1  (4 )  คู่ มื อ ป ร ะกั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ตามแผนการด าเนินงาน โดยให้รายงานผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย จ านวน 2 ครั้ง/ปี  คือ รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
แ ล ะ เส น อ ผ ล ก า รด า เนิ น ง าน ป ระ กั น คุ ณ ภ าพ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
ผลเพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 
 (6) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย
ให้หลักสูตรจัดท า SAR  ตามแบบ มคอ.7 และแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินคุณภาพฯ เพ่ือท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 (7) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย 
โดยน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท า SAR และแต่งตั้ง
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือท าการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและวิทยาลัย 
 (8) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการ และ
ตัวบ่งชี้ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน โดยให้
หน่วยงานจัดท า SAR  และแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพ่ือท าการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานสนับสนุน 
 (9) มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินระดับคณะ  และ
วิทยาลัย มาจัดท า SAR และแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเพ่ือท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย 
 (10) มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เสนอให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ใน
การวางแผนปรับปรุง พัฒนาการการด าเนินงาน และใช้ในการปรับ
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปีในปีถัดไป 
 ข้อ2 มีคณะกรรมการก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้คณะกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
คณะกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย (เอกสาร 5.3.2(1)) คณะกรรมการ

5.3.2 (1) ค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการ
ประกั น คุ ณ ภ าพ การศึ กษ าภ าย ใน 
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.3.2 (2) ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกั น คุ ณ ภ าพ การศึ กษ าภ าย ใน 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2557 (เอกสาร 5.3.2(2))  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 (เอกสาร 5.3.2(3))  ที่
ประกอบไปด้วยผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์และบุคลากรที่
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ตั้งแต่ระดับหลักสูตร และระดับคณะ วิทยาลัย  โดยมีหน้าที่ “ก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงาน และ และการด าเนินการตรวจสอบ
การประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน
และมหาวิทยาลัย” ให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามระบบที่ก าหนด   
 (2) มีการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ วิทยาลัย รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน (เอกสาร 5.3.2(4)) และมีการน าผลการติดตามดังกล่าวรายงาน
ต่อคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 
และวันที่ 13 สิงหาคม 2558 (เอกสาร 5.3.2(5)-5.3.2(6)) และรายงานต่อ
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 3 กันยายน 
2558 เพ่ือพิจารณา (เอกสาร5.3.2(7)) ซึ่งจากการติดตามผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน
ดังกล่าว ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องรวมถึงได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ที่ เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินงาน น าไปสู่กระบวนการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง   
 

มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.3.2(3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ดูแลและผู้ดูแลรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกัน
คุ ณ ภ าพ ก ารศึ กษ าภ าย ใน  ระดั บ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.3.2(4) รายงานผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 
เดือน และ 12 เดือน ประจ าปีการศึกษา 
2557 
5.3.2(5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2557 วนัที่ 12 
พฤษภาคม 2558 
5.3.2(6) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 
13 สิงหาคม 2558 
5.3.2 (7) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 
และวันที่ 3 กันยายน 2558 
 

 ข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ วิทยาลัยตลอดปีการศึกษา 
2557 ดังนี้ 
 (1) มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ ให้กับคณะ และ
วิทยาลัย เป็นประจ าทุกปี โดยคณะ วิทยาลัย สามารถน าไปบริหาร
จัดการเพ่ือด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนการท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยตนเอง (เอกสาร 5.3.3 (1)) 
เช่น การจัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา และการเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในคณะหรือหน่วยงานระหว่างคณะ การจัดกิจกรรมวิพากษ์ 

5.3 .3(1) แผนปฏิบั ติ การประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 (โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา แผนงานที่ 6 หน้า 50) 
5.3.3(2) รายงานสรุปโครงการอบรม 
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
วันที่ 22 มกราคม 2558 
5.3.3(3) รายงานสรุปโครงการอบรม
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
SAR ของคณะรวมไปถึงกิจกรรมการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และคณะวิทยาลัย เป็นต้น  
 (2)  มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้
ความรู้แก่ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
บุคลากร อย่างสม่ าเสมอ เช่น การอบรมเรื่องเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 (เอกสาร 5.3.3(2)) โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2558 
(เอกสาร 5.3.3(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557  
เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 (เอกสาร 5.3.3(4)) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ผู้ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 14,20 และ 
27 กรกฎาคม 2558 (เอกสาร 5.3.3(5)) 
 (3) มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพ เช่น ข้อมูลด้านอาจารย์และ
บุคลากร ข้อมูลด้านหลักสูตร และนักศึกษา ข้อมูลด้านการวิจัย 
(เอกสาร 5.2.3(6)) นอกจากนี้มีการสนับสนุนเครื่องมือต่าง ๆ 
ให้กับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัย 
อาทิ แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย (เอกสาร 
5.2.3(7)) ตารางค านวณ Excel ส าหรับค านวณคะแนนระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ วิทยาลัย (เอกสาร 5.2.3(8))  คู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2557 (เอกสาร 5.2.3(9)) และแผนด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย แจกจ่ายให้กับทุก
หน่วยงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัย เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานได้น าไปใช้อ้างอิงให้เป็นไปในรูปแบบแนวทางเดียวกัน 
(เอกสาร 5.3.3(10)) 
 
 
 
 
 

เชิงปฏิบัติการการเรียนรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับ
คณ ะ และมหาวิท ยาลั ย  วันที่  3 -4 
กุมภาพันธ์ 2558 
5.3.3(4) รายงานสรุปโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึ กษ าภ าย ใน  ระดั บห ลั ก สู ต ร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่  2 -3 
มีนาคม 2558 
5.3.3(5) รายงานสรุปโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพ ระดับ
ห ลั ก สู ต ร  ร ะดั บ ค ณ ะ  แ ล ะระดั บ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 
วันที่ 14 ,20 และ 27 กรกฎาคม 2558 
 5.3.3(6) Print Out หน้าเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูลส าหรับการ
ประกันคุณภาพ เช่น ข้อมูลด้านอาจารย์
และบุคลากร ข้อมูลด้านหลักสูตร และ
นักศึกษา ข้อมูลด้านการวิจัย 
5.3.3(7) แบบรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ค ณ ะ  แ ล ะ
มหาวิทยาลัย 
5.3.3(8) ตารางค านวณ Excel ส าหรับ
ค านวณคะแนนผลประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ 
5.3.3(9) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.3.3(10) แผนด าเนินงานประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2557   
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 4 น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 3-21 สิงหาคม 2558 (เอกสาร 
5.3.4(1)) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
เมื่ อวันที่  9 -17 กันยายน 2558  (เอกสาร 5.3 .4(2)) และ
มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ วิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
11/2558 เพ่ือพิจารณา ในวันที่ 7  ตุลาคม 2558 (เอกสาร 
5.3.4(3)) และมีแผนในการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในดังกล่าวเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 ในวันที่ 
5 พฤศจิกายน 2558 (เอกสาร 5.3.4(4))  

5.3.4(1) รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.3.4(2) รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.3.4(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2558 
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 
5.3.4(4) ปฏิทินก าหนดวันประขุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประจ าปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 11/2558 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 

 ข้อ 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของ
คณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้น าเสนอผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ วิทยาลัย (เอกสาร
5.3.5(1) -5.3.5(2)) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบ.) เพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 (เอกสาร 5.3.5(3)) และ
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 (เอกสาร 
5.3.5(4)) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการน าข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพที่ได้จากมติที่ประชุมดังกล่าว จัดส่งให้ทุกคณะ วิทยาลัย น าไป
จัดท าแผนการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของ
หลักสูตร และคณะ วิทยาลัย (เอกสาร 5.3.5(5)-5.3.5(6)) 

5.3.5(1) รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.3.5(2) รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.3.5(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 11/2558 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558  
5.3 .5(4) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 
5.3.5(5) บันทึกข้อความให้หลักสูตร
และคณะ วิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น 
(Improvement Plan)   
5 .3 .5 (6 )  แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
(Improvement Plan)  ระดั บหลั กสู ตร 
และคณะ วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 ผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย ใน
ปีการศึกษา 2557 (เอกสาร 5.3.6(1) -5.3.1(2)) มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรที่ได้รับการประเมินจ านวนทั้งสิ้น 59 หลักสูตร พบว่ามี 54 
หลักสูตรที่ผ่านการประเมินในองค์ประกอบที่  1 : การก ากับ
มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 91.52 และมีหลักสูตรที่ ไม่ผ่านการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน จ านวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
8.47  โดยหลักสูตรที่ไม่ผ่านมีดังนี้  

(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรม

การสื่อสาร 
(3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
(4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ 
(5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ 
สาเหตุที่ไม่ผ่านการประเมินเนื่องจาก 

- หลักสูตรล าดับที่ 1-3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ 
- หลักสูตรที่  4-5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาดูแลนักศึกษาเกินกว่า
เกณฑ์ก าหนด และไม่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องครบทุกคน 

5.3.6(1) รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2557   
5.3 .6 (2 )  รายงานผลการประเมิ น
คุ ณ ภ าพ ก ารศึ กษ าภ าย ใน  ระดั บ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 ทั้ง 
59 หลักสูตร  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1-5) 4.00 คะแนน ไม่บรรล ุ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3  
ส่วนสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 จากผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อประเมินโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ.ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินสรุปได้
ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

3.51 
คะแนน 

123.86 
= 2.10 คะแนน ไม่บรรล ุ 2.10 คะแนน 

59 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
28.10 

87.50 
X100 = 27.30  % ไม่บรรล ุ 3.41 คะแนน 

320.50 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์
ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
42.15 

92 
X100 = 28.70 % ไม่บรรล ุ 2.39 คะแนน 

320.50 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6 ) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6 ) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.58 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6 ) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
และงานวิจัยงานสร้างสรรค์ 

4.51 

คะแนน 
4.38 คะแนน ไม่บรรล ุ 4.38 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

4.00 
คะแนน 

4.64 คะแนน บรรล ุ 4.64 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
 

4.67 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6 ) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6 ) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

7 ข้อ 7 ข้อ (ข้อ 1-7 ) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ผลงานการ
บริหารงานของคณะ 

3.51 
คะแนน 

3.96 คะแนน บรรล ุ 3.96 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.3 ระบบก ากับ
การประกันคณุภาพหลักสูตร
และคณะ 

5 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1-5 ) บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.32 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด องค์ประกอบ ที่ 1-5 4.22 คะแนน 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 5 2.90 5.00 2.10 3.58 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 3 4.38 5.00 4.64 4.67 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3 - 4.48 3.96 4.32 ดี 
รวม 13 3.39 4.86 3.57 4.22 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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