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สารบัญ 
  หนา 
คํานํา   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร  

สวนท่ี 1 สวนนํา  
 

 1. ขอมูลท่ัวไป  
     •  ประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 1 
     •  ปรชัญา อัตลักษณ เอกลักษณ วิสัยทัศน พันธกิจ  3 
     •. วัตถุประสงค เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร คุณลักษณะของบัณฑิต    

       ท่ีพึงประสงค  
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     •. คานิยม สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย สีประจํามหาวิทยาลัย  6 
     •. ตนไมประจํามหาวิทยาลัย ทําเนียบผูบริหาร 7 
     •. โครงสรางการแบงสวนราชการ 8 
     •. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 9 
     •  ผูบริหารคณะกรรมการบริหาร 11 
 2. ขอมูลอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 12 
     •  จํานวนอาจารยจําแนกตามหนวยงาน และตําแหนงทางวิชาการ 12 
     •  จํานวนอาจารยจําแนกตามหนวยงาน และวุฒิการศึกษา 12 
     •  บุคลากรสายสนับสนุนจาํแนกตามหนวยงาน ตําแหนง และสถานภาพ 13 
 3. ขอมูลนักศึกษาและหลักสูตร 14 
     •  จํานวนนักศึกษาท้ังหมดของนักศึกษาภาคปกติ – ภาคพิเศษ ทุกระดับ 14 
     •  จํานวนหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปดสอน 14 
 4. ขอมูลประมาณ 15 
 5. ขอมูลอาคาร สถานท่ี 15 
 6. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 17 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงช้ี 
 

 •.องคประกอบท่ี 1   การผลิตบัณฑิต 25 
 •.องคประกอบท่ี 2      การวิจัย 53 
 •.องคประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 100 
 •.องคประกอบท่ี 4   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 105 
 •.องคประกอบท่ี 5   การบริหารจัดการ 113 

สวนท่ี 3 สวนสรุป 
   • สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 149 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนมหาวิทยาลัยในกลุม ข  
สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
และการเปลี่ ยนแปลงในระดับภู มิภาค  มหาวิทยาลั ย มีการดํ า เนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา 4 ประการ ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยฯ ไดเปดการเรียนการสอน จํานวน 63 หลักสูตร 
หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 50 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน  
6 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอกจํานวน  
6 หลักสูตร  มีนักศึกษาจํานวน 11,484 คน โดยจําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 10,797 
คน นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน 167 คนนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 339 คน และ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 181 คน  มีอาจารยปฏิบัติงานจริง  374.50 คน (นับรวมผูลาศึกษา
ตอ 13 คน) บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 503 คน มีคณะจัดการเรียนการสอน 6 คณะ 1 วิทยาลัย 
ไดแก คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ  

มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 
2558 มีดังนี้ 

 

องคประกอบ 
ตัว
บงช้ี 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉล่ีย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 5 2.88 5.00 2.91 3.78 ด ี
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 3 3.96 5.00 4.60 4.52 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 3 - 4.50 4.28 4.43 ด ี
รวม 13 3.24 4.86 3.93 4.27 ดี 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี  
 

จากตาราง ผลการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.จํานวน 13 ตัวบงชี้ พบวา       
ผลการประเมินตนเอง (SAR) ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ   
อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.27) โดยมีคะแนนองคประกอบท่ีอยูในระดับดีมาก จํานวน 3 องคประกอบ 
ไดแก องคประกอบท่ี 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 4.52) องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ (คะแนน
เฉลี่ย 5.00) และองคประกอบท่ี 4 (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และมี จํานวน 2 องคประกอบท่ีอยูในระดับดี 
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ไดแกองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต (เฉลี่ย 3.78) และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (เฉลี่ย 
4.43)  
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5สวนท่ี 1 สวนนํา 

1. ขอมูลท่ัวไป 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ     กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาตอการศึกษาของกุลสตรี
ไทย  จึ งป ร ะทานอาคา รพร อม ท่ี ดิ นป ร ะม าณ  4  ไ ร 
ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรี 
วิทยาลงกรณ เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2475 ปจจุบัน คือ เลขท่ี
1 5 3  ถ น น เ พ ช ร บุ รี  แ ข ว ง ทุ ง พ ญ า ไ ท  เ ข ต ร า ช เ ท วี 
กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝกหัดครู และนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย 
อาจารยใหญคนแรก คืออาจารยนิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน 
โรงเรียนใชชื่อยอวา พ เปนสัญลักษณ และสีเขียว เปนสี
ประจําโรงเรียน เนื่องจากเปนสีประจําวันประสูติของพระองค 

  สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษาท้ังแผนกฝกหัดครู และแผนกสามัญดวยดีตลอดมา 
  และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหนาชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้ 
4 มิถุนายน 2475 โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 
1 ต.ค. 2513 เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 
พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู ณ ท่ีตั้งปจจุบัน คือ เลขท่ี 1 หมูท่ี 20 ถนน

พหลโยธิน กิโลเมตรท่ี 48 ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี 13180 มีพ้ืนท่ี  294 5ไร  3 งาน 72 ตารางวา  ท้ังนี้อาจารยอวยพร  
เปลงวานิช 5ผูอํานวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในขณะนั้นได
ดําเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี        
(นายประสิทธิ์  อุไรรัตน)   จึงไดท่ีดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยแปลงนี้มา
เปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน 

14 พ.ย. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ      
รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯ ไว “ในพระบรม
ราชูปถัมภ”  

9 พ.ย. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พรอมดวยสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดากิติ
วัฒนาดุลโสภาคย ทรงเปดพระอนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลย
อลงกรณ  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพยสวน
พระองค จํานวน 2 แสนบาท  ตั้งเปน “มูลนิธิสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ” 
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พ.ศ. 2520 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2528 เปดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืนดวยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชา     

ศิลปศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
14 ก.พ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ เปนเหตุใหเปลี่ยน
ชื่อเปน สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

24 ม.ค. 2538   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เปนผลใหสถาบัน   
ราชภัฏท่ัวประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 

6 มี.ค. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองค รัชกาล
ท่ี 9 เปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฏ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลา
ลนกระหมอม หาท่ีสุดมิได แกสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

15 ก.พ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ วางพวงมาลา        
พระอนุสาวรียฯ และทรงเปดอาคารฝกประสบการณวิชาชีพ “อาคารสมเด็จ   
เจาฟาวไลยอลงกรณ” 

ปการศึกษา 2542 เปดสอนระดับปริญญาตรี 2 ป และ 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ปการศึกษา 2543 เปดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน 
15 ก.พ. 2544 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช  

นครินทร เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป 
สมเด็จพระศรีนครินทร และหองประชุมราชนครินทร ภายในอาคาร 100 ป 
สมเด็จพระศรีนครินทร 

21 ส.ค. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ” 

10 มิ.ย.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 
2547 และไดประกาศใน พระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 
พุทธศักราช 2547 ยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ   ไดยกฐานะเปน  “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ            
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี” ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 
2547 

ปการศึกษา 2549   เปดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
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3 พ.ค. 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  มีมติเห็นชอบ
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซ้ือท่ีดินดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อท่ี 
86 ไร 3 งาน 19 ตารางวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ มีเนื้อท่ีท้ังหมด 381 ไร 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยูเลขท่ี 
1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

ปการศึกษา 2556 เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ไดแก หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (หลักสูตร
นานาชาติ)  ณ ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร 

ปการศึกษา 2557 เปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ไดแก หลักสูตรครุ  
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร      
เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ไดแก หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  

ปการศึกษา 2558 เปดสอนหลักสูตร 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ท่ีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมป จังหวัดสระแกว 

ปรัชญา 
วิชาการเดน   เนนคุณธรรม   นําทองถ่ินพัฒนา   กาวหนาดานเทคโนโลยี 

อัตลักษณ 
บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาทองถ่ิน 

เอกลักษณ 
เปนสถาบันท่ีนอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วิสัยทัศน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี                 
เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในอุษาคเนย 

พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีภาระหนาท่ีในการปฏิบัติงาน                

ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 
 มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลัง
ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคให
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การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริมวิทย
ฐานะครู 
 มาตรา 8  ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้ 
 1. แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน           
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 
 2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรัก และผูกพันตอทองถ่ิน 
อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การ
ผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวน และคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินและของชาติ 
 4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถ่ินให
มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และ
ทองถ่ินเพ่ือประโยชนของสวนรวม 
 5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง  
 6. ประสานความรวมมือ และชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังใน และตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสม
กับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมให
เกิดการจัดการ  การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน 
 8. ศึกษา วิจัย สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิต 
2. เพ่ือวิจัยสรางองคความรู 
3. เพ่ือบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี 
4. เพ่ือเผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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เปาประสงค 

เปาประสงคท่ี 1 สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพใหไดมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ เปนท่ี
ตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

เปาประสงคท่ี 2 การใหบริหารวิชาการไดตามความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และการ
แสดงผลงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 

เปาประสงคท่ี 3 การสรางสรรคผลงานวิจัยใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

เปาประสงคท่ี 4 เปนองคกรท่ีมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปนองคการแหงการเรียนรู 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
  1.   เปนผูมีความรูความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลสามารถ
นําความรูและทักษะไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต 
  2.   มีทักษะพ้ืนฐานทางดานภาษาและคอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
  3.   มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหม่ันเพียรในการประกอบการงานอาชีพดวยใจรัก
ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม 
  4.   มีความรักผูกพันตอทองถ่ิน ภาคภูมิใจในคุณคาของความเปนไทย ภูมิปญญาไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 5.   มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรงความตองการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ  เปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ 

 
 
 
  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การใหบริการวิชาการแกสังคม ทองถ่ิน ชุมชน สถานประกอบการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การทํานุบํารุง เผยแพร สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน และของชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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คานิยม (VALAYA) 
 
 V : Visionary  =     เปนผูรอบรู 

 A : Activeness  =     ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสรางสรางสรรค 
 L : Like and learn  =     สนใจใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 A : Adaptive  =     ปรับตัวไดดีพรอมพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 
 Y : Yields   =     สรางผลงานเปนท่ีประจักษ 
 A : Acceptance and =     เปนท่ียอมรับในการเปนกัลยาณมิตร 

  Friendliness 
 
สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย 
 

ตราสัญลักษณ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ             
ในพระบรมราชูปถัมภ” เปนรูปวงรี  2 วงซอนกัน ระหวางวงรี
สวนบนเขียนเปนอักษรภาษาไทยวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ” สวนลางเขียนเปนอักษรภาษาอังกฤษวา “VALAYA 
ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใตวงรีดานในมีตรา
พระราชลัญจกร   ประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 9  ซ่ึงเปนรูป พระท่ีนั่งอัฐทิศ ประกอบดวย วงจักร กลางวง
จักรมีอักขระเปนอุ หรือ เลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบ 
เหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยูบนพระท่ีนั่งอัฐทิศแปล
ความหมายวาทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผนดิน 

 
 

สีน้ําเงิน  แทนคา   สถาบันพระมหากษัตริย ผูใหกําเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ” 
สีเขียว   แทนคา   แหลงท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงอยูในแหลงธรรมชาติ และมีสภาพแวดลอม 
                ท่ีสวยงาม 
สีทอง    แทนคา   ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา 
สีสม      แทนคา   ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีกาวไกล  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สีขาว    แทนคา   ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
สีประจํามหาวิทยาลัย   
 สีเขียว  หมายถึง  สีท่ีตรงกับวันประสูติของสมเด็จฯเจาฟาวไลยอลงกรณ  กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร  ซ่ึงเปนองคประทานกําเนิดมหาวิทยาลัย 
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ตนไมประจํามหาวิทยาลัย   

                                            “ตนราชพฤกษ” 
ช่ือวิทยาศาสตร  Cassia fistula Linn.   
ช่ือวงศ  CAESALPINIACEAE / LEGUMINOSAE                   
ช่ือสามัญ  Golden Shower, Indian Laburnum, 
Pudding Pine Tree,  Purging Cassia                           
คติความเช่ือ ชัยพฤกษหรือราชพฤกษ เปนไมท่ีมี 
คุณคาสูง เปนไมมงคลนามนิยมใชในพิธีสําคัญตางๆ 
และอินธนูของขาราชการพลเรือนก็ปกดิ้น ทองเปน 
รูปชอชัยพฤกษ 

ทําเนียบผูบริหาร 
พ.ศ. 2475 – 2480 อาจารยนิลรัตน   บรรณสิทธิ์วรสาสน 
พ.ศ. 2480 - 2485 อาจารยสุนทรี   นิลกําแหง 
พ.ศ. 2485 - 2489 คุณหญิงสมไสววงศ  ทองเจือ 
พ.ศ. 2489 - 2497 อาจารยนิลรัตน   บรรณสิทธิ์วรสาสน 
พ.ศ. 2497 - 2505 อาจารยจรัสสม   ปุณณะหิตานนท 
พ.ศ. 2505 - 2515 อาจารยอวยพร   เปลงวานิช 
พ.ศ. 2515 - 2517 อาจารยพเยาว   ศรีหงส 
พ.ศ. 2517 - 2519 ดร.อรุณ   ปรีดีดิลก 
พ.ศ. 2519 - 2528 รศ.ลําพอง   บุญชวย 
พ.ศ. 2528 - 2529 ดร.วิชัย   แขงขัน 
พ.ศ. 2529 - 2537 ผศ.ปรีชา   เศรษฐีธร 
พ.ศ. 2537 - 2542 ผศ.จรูญ   ถาวรจักร 
พ.ศ. 2542 - 2551 รศ.ดร.ทองหลอ  วงษอินทร 
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 - ปจจุบัน รศ.ดร.สมบัติ   คชสิทธิ์ 
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โครงสรางการแบงสวนราชการ 
 
                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บัณฑติวทิยาลัย 

 

โรงเรยีนสาธติ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ 

จังหวัดสระแกว 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ 

กรุงเทพมหานคร 

คณะวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 

คณะวทิยาการจัดการ 

 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

 

คณะครุศาสตร 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 

วทิยาลัยนวัตกรรม                    

การจัดการ 

สํานักสงเสรมิการเรยีนรู

และบรกิารวชิาการ 

 

สถาบันวจัิยและพัฒนา 

 

สํานักวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

สํานักสงเสรมิวชิาการ

และงานทะเบยีน 

 

งานวชิาศกึษาทัว่ไป 

 

 

สภามหาวทิยาลัย 

 

ผูชวยอธกิารบดี 

  

รองอธกิารบดี 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลงานมหาวทิยาลัย 
 

อธกิารบดี 

สํานักงานสภามหาวทิยาลัย 
 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

 

หนวยงาน 

ศลิปวัฒนธรรม

กองพัฒนานักศกึษา 

 

กองนโยบายและแผน 

 

กองกลาง 

 

สํานักงานอธกิารบดี 

 

หนวยงานท่ีจัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 

หนวยงานท่ีจัดต้ังขึ้นโดยมติสภามหาวทิยาลัย 

หนวยงาน 

วเิทศสัมพันธ 

หนวยงานมาตรฐาน 

และจัดการคุณภาพ 

หนวยงานบรหิาร 

ทรัพยสินและรายได 

งานศูนยภาษา 

 

หนวยงานท่ีจัดต้ังขึ้นเปนการภายในของมหาวทิยาลัย 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ  
อธิการบดี   

 

 

 

 

   

รศ.ชาคริต  อนันทราวัน 
กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน 
กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

ศ.ดร.เดือน  คําด ี
กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

ศ.ดร.ไพฑูรย   สินลารตัน 
กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

    
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ 
กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ 
 กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

นายศานิตย   นาคสุขศร ี
กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

นายสิทธิศักดิ์   วนะชกิจ 
กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

นายจรูญ ถาวรจักร 
นายกสภามหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ตอ)  
 
 
 
 
 
 
 
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล 
กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

 

 
 

 
 
 
 
 

นายสุวัฒน เทพอารักษ 
กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 

นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล 
ประธานกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

อ.จิตเจรญิ ศรขวัญ
ประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ 
 

 
 
 
 

   

อ.ดร.สุพจน   ทรายแกว 
กรรมการผูแทนผูบริหาร 

ผศ.ดร.นํ้าฝน ศตีะจติต 
กรรมการผูแทนผูบริหาร 

ผศ.ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี 
กรรมการผูแทนผูบริหาร 

 

รศ.ดร.กรินทร กาญทนานนท 
กรรมการผูแทนคณาจารย 

 
 
 
 

   

รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา 
กรรมการผูแทนคณาจารย 

ผศ.ธนาวุฒิ วงศอนันต
กรรมการผูแทนคณาจารย 

ผศ.ดร.นิสา พักตรวิไล
กรรมการผูแทนคณาจารย 

 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ
กรรมการผูแทนคณาจารย 

 
 
 
 
 
 

ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศริ ิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 

2558 

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

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

11  

 

รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558 
   

1. รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ ์ อธิการบดี 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

อ.ดร.สุพจน  ทรายแกว 
รศ.ศศินันท  เศรษฐวัฒนบดี 
ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ 
ผศ.สุวิทย  ฉุยฉาย 
ผศ.เจษฎา ความคุนเคย 
รศ.ดร.กรินทร กาญทนานนท 

รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 

8. 
9. 

10. 
11. 

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

ผูชวยอธิการบดี 
ผูชวยอธิการบดี      
ผูชวยอธิการบดี 
ผูชวยอธิการบดี 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

ผศ.ดร.ปณณรภัส   ถกลภักดี 
ผศ.ประพันธพงษ ชิณพงษ 
ผศ.ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี 
ผศ.ทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง 
ผศ.ดร.อุษา   คงทอง 
ผศ.ดร.อนงค   อนันตริยเวช 
อ.ดร.เรืองเดช เรงเพียร 
ผศ.ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร      

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณบดีคณะครุศาสตร 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

 

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก 
ผศ.ละเอียด ขจรภัย 
อ.ไชย  มีหนองหวา 
ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ 
น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 
     
 
 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
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2. ขอมูลอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 
 ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีอาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุน รวมท้ังสิ้น 877.5 คน ประกอบดวย อาจารย จํานวน 374.50 คน (รวม
อาจารยลาศึกษาตอ) จําแนกตามหนวยงานและตําแหนงทางวิชาการดังตารางท่ี 1 จําแนกตาม
หนวยงาน และวุฒิการศึกษาดังตารางท่ี 2 และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 503 คน จําแนกตาม
หนวยงาน และสถานภาพดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 1 จํานวนอาจารยจําแนกตามหนวยงาน และตําแหนงทางวิชาการ 

ท่ี คณะ 

ตําแหนงทางวิชาการ  
(นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  รวม 

ท้ังหมด 
(คน) 

ลาศึกษาตอ 
(คน) 

รวมท่ีอยู
ปฏิบัติงานจริง

ไมรวมผูลา
ศึกษาตอ 

 (คน) 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 ครุศาสตร 46.5 13 4 - 63.5 2 61.5 

2 เทคโนโลยีการเกษตร 12.5 8 2 - 22.5 - 22.5 

3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19.5 12.5 3 - 35 1 34 

4 
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

65.5 9.5 2 - 77 2 75 

5 วิทยาการจัดการ 38.5 17 2 - 57.5 1 56.5 

6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 68 22 3 - 93 7 86 

7 นวัตกรรมการจดัการ 24.5 1.5 - - 26 - 26 

รวม (คน) 275 83.5 16 - 374.5 13 361.5 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนอาจารยจําแนกตามหนวยงาน และวุฒิการศึกษา 

ท่ี คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(นับปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาตอ) 
รวม

ท้ังหมด 
(คน) 

ลาศึกษาตอ 
(คน) 

รวมท่ีอยู
ปฏิบัติงานจริง 

ไมรวมผูลา 
ศึกษาตอ 

(คน) 
ตรี โท เอก 

1 ครุศาสตร - 37.5 26 63.5 2 61.50 
2 เทคโนโลยีการเกษตร - 13.5 9 22.5 - 22.50 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 23.5 11.5 35 1 34 
4 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 59 17 77 2 75 
5 วิทยาการจัดการ - 48.5 9 57.5 1 56.5 
6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 72 21 93 7 86 
7 นวัตกรรมการจดัการ - 13 13 26 - 26 

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 0 267 106.5 374.5 13 361.5 

ท่ีมา : งานการเจาหนาท่ี สาํนักงานอธิการบด ี
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ตารางท่ี 3 บุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตมหนวยงาน ตําแหนง และสถานภาพ 

ท่ี หนวยงาน 

สถานภาพ 

รวม 

ขา
รา

ชก
าร

 

ลูก
จา

งป
ระ

จาํ
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าม
หา

วิท
ยา

ลัย
 

เจ
าห

นา
ที่ป

ระ
จํา

ตา
ม

สัญ
ญ

าจ
าง

 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

1 คณะครุศาสตร 1 -  1 7  - 8 17 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 -  -  6 1 5 13 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 -  -  8 1 8 18 
4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 -  -  5 3 7 16 
5 คณะวิทยาการจัดการ -  -  -  7 1 9 17 
6 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 1 -  17 7 11 37 
7 สํานักงานอธิการบด ี 1 -  -     -  - 1 
8   - กองกลาง 1 11 10 40 1 54 117 
    - กองพัฒนานักศึกษา -  1 2 9  - 1 13 
    - นโยบายและแผน 1 -  -  6  -  - 7 
  หนวยตรวจสอบภายใน -  -  1    -  - 1 
9 บัณฑิตวิทยาลัย -  -  -  6 2  - 8 
10 สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 1 2 3 8 2  - 16 
11 ศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมอือาชีพ -  -  -  3 1  - 4 
12 สํานักสงเสรมิการเรียนรูและบริการวิชาการ 1 -  -  5 1  - 7 
13 สํานักบริหารทรัพยสินและรายได -  2 -  29 1 51 83 
14 สํานักศิลปวัฒนธรรม -  -  -  2  -  - 2 
15 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 -  -  21  - 4 26 
16 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1 -  3 1  - 6 
17 ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร  -  1 -  4  -  - 5 
18 ศูนยการศึกษาสระแกว  -  -  1 4 1 18 24 
19 ศูนยคอมพิวเตอร -  -  1 3  -  - 4 
20 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ -  -  -    3  - 3 
21 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ -  -  -  9  -  - 9 
22 สํานักมาตรฐานและจัดการคณุภาพ -  -  1 3  -  - 4 
23 งานวิชาศึกษาท่ัวไป -  -  -  3 2  - 5 
24 งานวิเทศสัมพันธ -  -  -  2 2  - 4 
25 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย -  -  1 2  -  - 3 
26 ศูนยภาษา -  -  -  3 1 1 5 
27 โรงเรียนสาธิต -  1 -  10 4 13 28 
รวม   12 20 21 225 35 190 503 

  ท่ีมา : งานการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบด ี
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3. ขอมูลนักศึกษา และหลักสูตร 

 ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีนักศึกษา
ภาคปกติ – ภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา ท้ังหมด จํานวน 11,484 คน ดังตารางท่ี 4  และมี
หลักสูตรท่ีเปดสอนจํานวน 63 หลักสูตร จําแนกเปน หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 50 หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน 6 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร 
และหลักสูตรระดับปริญญาเอก  จํานวน 6 หลักสูตร ดังตารางท่ี 5  
 
ตารางท่ี 4 จํานวนนักศึกษาท้ังหมดของนักศึกษาภาคปกติ – ภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา  

ท่ี คณะ 
ภาคปกติ-ภาคพิเศษ ทุกระดับ 

รวม
ท้ังหมด ป.ตรี 

ป.วิชาชีพ
ครู 

ป.โท ป.เอก 

1 ครุศาสตร 1,707 167 113 62 2,049 

2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,425 - - - 2,425 

3 วิทยาการจัดการ 3,837 - 126 - 3,963 

4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1,647 - 7 8 1,662 

5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 642 - - - 642 

6 เทคโนโลยีการเกษตร 253 - 16 - 269 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 159 - 77 111 347 

8 สระแกว 127 - - - 127 

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 10,797 167 339 181 11,484 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปดสอน  
 

ท่ี คณะ ป.ตรี ป.วิชาชีพ 
ปริญญาโท 

ป.เอก รวม แผน ก แผน ข 
ในหลักสูตรฉบับเดียวกัน 

1 ครุศาสตร 9 1 2 2 14 
2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11 - - - 11 
3 วิทยาการจัดการ 9 - 1 - 10 
4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 11 - 1 1 13 
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 - - - 5 
6 เทคโนโลยีการเกษตร 2 - 1 - 3 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3 - 1 3 7 

รวมหลักสูตรท่ีเปดสอน  50 1 6 6 63 
ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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4. ขอมูลงบประมาณ 
ตารางท่ี 6 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 
 

ประเภท ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน เพ่ิม/ลด รอยละ จํานวนเงิน เพ่ิม/ลด รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 281,619,400 38.02 395,201,200 40.33 439,568,500 11.23 
งบประมาณรายได 459,000,000 61.98 453,500,000 -1.20 396,337,000 -12.60 

รวม 740,619,400 100 848,701,200 14.59 835,905,500 -1.51 

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2558 หนา71 
 
 

5. ขอมูลอาคาร สถานท่ี 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  มีพ้ืนท่ีใหบริการทางการศึกษาดังนี้  

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ตั้งอยูเลขท่ี เลขท่ี 1 หมู 20  
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  13180   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  381 ไร  2  งาน 91 ตารางวา  

 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดสระแกว ตั้งอยูท่ี
ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 27000 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 615 ไร 2 งาน 51 ตารางวา 

ตารางท่ี 7 แสดงรายละเอียดอาคารสถานท่ี 

ชื่ออาคาร 
ปท่ีเร่ิม
กอสราง 

ชื่ออาคาร 
ปท่ีเร่ิม
กอสราง 

คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร 
อาคารเรยีน 1 2518 อาคารเรยีน 6 2518 
อาคารเรยีน 2 2518 อาคารเรยีน 7 2518 
อาคารตอเติมระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 2541 โรงจอดยานพาหนะ 2543 
อาคารนิเทศศาสตร 2545 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2548 
อาคารบริหารธุรกิจ 2554 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาคารออกแบบเซรามิกส 2518 
อาคารเรยีน 5 2518 อาคารฝกงานชางยนต 2540 
อาคารศูนยวิทยาศาสตร 2541 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2540 
อาคารสํานักงานคณะวิทยาศาสตร 2542 อาคารวัสดุศาสตร 2543 
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 2554 อาคารปฏิบัติการเซรามิกส 2543 
อาคารปฏิบัติการคหกรรม 2555 ลานจอดพาหนะ 2545 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคารปฏิบัติการเครื่องกล 2550 
อาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2547 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2552 

อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร 2551 โรงเรียนสาธิตฯ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเรยีน 3 2518 
อาคารเรยีนคณะเกษตร 2518 อาคารเรยีน 4 2518 
อาคารแปรรูปเกษตร 2543 อาคารเรยีนอนุบาลสาธิต 2547 
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 2543 อาคารโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ 2555 
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ชื่ออาคาร 
ปท่ีเร่ิม
กอสราง 

ชื่ออาคาร 
ปท่ีเร่ิม
กอสราง 

อาคารโรงเลี้ยงไกไข 2553 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารโรงเรือนเพาะเลีย้งสัตวนํ้า 2544 อาคารหอสมุดกลาง 2518 
อาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2548 หองประชุมปกหองสมดุ 2518 
อาคารโรงเรือนเลี้ยงไกไขระบบปด 2558 อาคาร 4 ช้ัน 2537 
อาคารสวนกลาง  สํานักบริหารทรัพยสินและรายได  
หอประชุมวไลยอลงกรณ 2518 หอพักเพพาย 2518 
อาคารยิมเนเซียม 1 2518 หอพักโกเมน 2518 
อาคาร 60 ป วไลยอลงกรณ 2538 หอพักมรกต 2518 
โรงจอดรถฝายพาหนะ 2539 หอพักมุกดา 2518 
อาคาร 100 ป สมเด็จพระเทพศรนีครินทร 2540 หอพักนิลรัตน 2518 
สนามเทนนิส 2540 หอพักบุษราคัม 2518 
สนามบาสเกตบอล 2540 หอพักทับทิม 2518 
สนามกีฬากลาง 2541 โรงอาหาร 2518 
สระวายนํ้าอวยพรเปลงวานิช 2544 อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ 2541 
อาคารยิมเนเซียม 2 2544 หอพักเพชร 2551 
สนามวอลเลยบอลชายหาด 2545 อาคารท่ีพักอาศัยอาจารยและเจาหนาท่ี 
อาคารสํานักงานฝายยานพาหนะ 2545 บานพักอาจารยหลังเดี่ยว 58 หลัง 2518 
อาคารกองพัฒนาศึกษา 2548 หองแถวไม 2 ช้ัน เจาหนาท่ี 3 หลัง 14 หอง 2537 
อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ 2548 บานพักอาจารย (คสล.+ไม) 1 หลงั 2538 
อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ 2549 บานพักอาจารยแฝด 11 หลัง 2540 
อาคารยิมเนเซียม 3 2550 บานพักอาจารย (ไม) 2ช้ัน 1 หลัง (4 หอง) 2541 
อาคารพยาบาล 2551 บานพักอาจารย (ไม) 2 ช้ัน 1 หลัง (6 หอง) 2541 
อาคารแสดงผลงานนักศึกษา 2552 หองแถวไม 2 ช้ัน อาจารย 1 หลัง 12 หอง 2541 
อาคารสงเสรมิการเรียนรู 2553 แฟลตเจาหนาท่ี 3 ช้ัน 1 หลัง 20 หอง 2543 
โรงเก็บวัสดุงานอาคารสถานท่ี 2555 หองแถวช้ันเดยีว เจาหนาท่ี 7 หลัง 51 หอง 2544 
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ บานพักอาจารย สรางใหม บานแฝด 5 หลัง 2551 
อาคารอนุรักษสิ่งแวดลอม 2551   
อาคารสํานักงานสงเสริมการเรยีนรู 2555   
อาคารเก็บวัสด ุ 2555   

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2558 หนา 82-83 
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6. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง จากผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 

 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1.ควรปรับปรุงชวงระยะเวลาในการ
คัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรให
เร็วข้ึนเพ่ือหลักสูตรจะไดมีอาจารย
ประจําหลักสูตรครบตามเกณฑ ท่ี
กําหนดตลอดเวลาครบทุกหลักสูตร 

 ในปงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
ปรับปรุงชวงระยะเวลาในการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย โดย
เปดสมัครงาน 4 ครั้ง (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 ) ซ่ึงมีผูท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอก มาสมัครท้ังสิ้น 80 คน และพบวามีจํานวน
ผูมีคุณวุฒิปริญญาเอกมาสมัครงานเพ่ิมข้ึน 34 คน เม่ือเทียบกับ
ป 2558 และบรรจุแตงตั้งแลว จํานวน 59 คน  

2. ควรมีการประเมินความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม/

โครงการใหชัดเจน และควรมีการ

กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัด

กิจกรรมใหครบทุกกิจกรรม โดยแสดง

ใหเห็นประสิทธิผลของการดําเนินงาน

อยางชัดเจน 

 กองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนและตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดกิจกรรม
ครบทุกกิจกรรม (รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการกองพัฒนา
นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559) สําหรับการกํากับ 
ติดตามและการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
และตัวชี้วัดของการจัดกิจกรรม/โครงการทุกโครงการ กอง
พัฒนานักศึกษาไดสรุปผลการจัดการโครงการ/กิจกรรม โดยสรุป
รายงานผลการดําเนินดังกลาวรายตอผูบริหารกองพัฒนา
นักศึกษา นอกจากนี้ไดมีการรายงานผลความกาวหนาการ
ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ไปยังกองนโยบายและแผน เพ่ือรายงานตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เปนรายไตรมาส 
 

3. ควรจัดทําความสัมพันธระหวาง

แผนดําเนินงานประจําปกับประเด็น

ยุ ทธศาสตร ให ชั ด เ จน เ พ่ื อจะได

สามารถกําหนดกิจกรรมใหครอบคลุม

กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 กองพัฒนานักศึกษา ไดดําเนินการทบทวนและจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2559 โดยทําการวิเคราะหความ
เชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 และไดกําหนดกิจกรรมท่ีมีความ
ครอบคลุม สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 1.โครงการเสริมสรางพัฒนาคุณธรรม ความรู ทักษะ
วิชาชีพใหแกนักศึกษา 
 2.โครงการพัฒนาเอกลักษณนักศึกษาและลูกเจาฟา
อาสาชวยสังคม 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 1.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ 
 2.โครงการจัดการและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 งานบริหารและพัฒนาสถาบัน 
 1.โ ค ร งก าร กา รบ ริ ห า ร ยุ ท ธศ าสตร ก า ร พัฒนา
มหาวิทยาลัยจัดการงบประมาณท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ 
 

4. การจัดทําแบบประเมินความ

พึงพอใจในการใหบริการในดาน      

ตาง ๆ แกนักศึกษาควรจะมีขอคําถาม

ท่ีแยกประเด็นใหชัดเจนในแตละดาน  

 

 

 

 กองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการปรับปรุงและจัดทํา
แบบประเมินความพึงพอใจใหครบทุกดานพรอมแยกประเด็นขอ
คําถามใหชัดเจนตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวในตัวบงชี้ท่ี 1.4 
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 1. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใช
ชีวิต และเขาสูอาชีพ แกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  
 2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการจัด
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน ท้ังเต็มเวลา และนอก
เวลาแกนักศึกษา  
 3. ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการ
ทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาและไดดําเนินการประเมินความพึง
พอใจในการบริการตามประเด็นดังกลาว ซ่ึงมีผลการประเมิน
ดังนี้  
 1. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใช
ชีวิต และเขาสูอาชีพ แกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผลการ
ประเมินเทากับ 4.00 
 2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการจัด
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน ท้ังเต็มเวลา และนอก
เวลาแกนักศึกษาผลการประเมินเทากับ 3.85  
 3. ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการ
ทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ผลการประเมินเทากับ 3.79 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
      1. มหาวิ ทยาลั ยมี การจั ดสรร

งบประมาณจํานวนมากแตการยื่นขอทุน

สนับสนุนยังมีนอย เนื่องจากข้ันตอนการ

ยื่นขอและกระบวนการพิจารณาขอทุน

วิจัยซับซอน ดังนั้นควรมีการทบทวน

ข้ันตอนในการพิจารณาทุนอุดหนุน

งานวิจัย การยื่นขอใหมีความสะดวกและ

คลองตัว รวมท้ังการตรวจเลมงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ ควรมีระบบการชวยเหลือใน

ข้ันตอนการจัดรูปแบบรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดบรรจุโครงการพัฒนาบริหาร
จัดการงานวิจัยไวในแผนปฏิบัติการป 2558 และไดดําเนินการ
ดังนี้  
 1.จัดกิจกรรมทบทวนแผนแมบท เม่ือวันท่ี 13-14  
กันยายน 2558  ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  
 2.การพัฒนาศักยภาพอาจารย/นักวิจัย โดยจัดทําคลินิก
วิจัย และจัดตั้งคลินิกวิจัย ณ หนวยงานสถาบันวิจัย โดยพรอม
ใหคําปรึกษาอาจารย/นักวิจัยไดตลอด ท้ังนี้ เพ่ือสนับสนุนและ
สงเสริมใหอาจารยมีการทําวิจัยมากข้ึน   
 3. มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและ
ฐานขอมูลงานวิจัย โดยมีการจัดตั้งและทําระบบฐานขอมูล
งานวิจัย เพ่ือรองรับกระบวนการทําวิจัยตั้งแตตนจนจบ    

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคลินิกวิจัย

เ พ่ื อสนั บสนุ น แก ป ญหา และให

คําปรึกษาการทําวิจัยของคณาจารย แต

การกําหนดบทบาทหนาท่ีและกิจกรรมยัง

ไมชัดเจน ควรมีการกําหนดบทบาทหนาท่ี

และเปาหมายกิจกรรมในการดําเนิน

โครงการแต ละป  โดยเชื่ อมโยงกับ

แผนปฏิบัติการประจําป  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดตั้งคลินิกวิจัย ไว        
ณ หนวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และดําเนินงานโดย
คณะกรรมการคลินิกวิจัย ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารและบุคลากร
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยหนาท่ี คือ ผูบริหารสายวิชาการ
จะใหคําปรึกษาเชิงวิชาการดานงานวิจัย และบุคลากรสาย
สนับสนุนจะใหบริการในดานอํานวยความสะดวกใหแกผูมาใช
บริการ 

3. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน

งบประมาณการวิจัยท้ังจากงบรายได

และงบแผนดินอยางเพียงพอ แตควรมี

การสนับสนุนหรือแสวงหาทุนภาย

นอกจากแหลงอ่ืนๆเพ่ิมเติม เพ่ือเปน

การพัฒนาและสะทอนศักยภาพการ

วิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหเปน

ท่ียอมรับตอสังคมและองคกรภายนอก   

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดสงเสริมและสนับสนุนให
อาจารยไดพัฒนาฝมือในการเขียนงานวิจัยเพ่ือขอทุนในการทํา
วิจัย  โดยเฉพาะทุนจากองคกรภายนอก โดยการบรรจุโครงการ
จัดอบรมใหความรู กับอาจารยหลายโครงการ และทุกป
การศึกษา โดยบรรจุโครงการอบรมเหลานี้ไวในแผนปฏิบัติการ
ทุกป 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยมีเครือขายความ

รวมมือในโครงการพระราชดําริกับ

ตํ า ร ว จ ต ร ะ เ ว น ช า ย แ ด น  แ ต

กลุมเปาหมายอ่ืน ๆ ไดแก ชุมชนชีน้ํา

รายซ่ึงมีความรวมมือกับสถาบันอ่ืนยัง

ไมมีการจัดตั้งเครือขายความรวมมือ

อยางเปนทางการ ดังนั้นการสราง

เครือขายการใหบริการวิชาการ ควรมี

การดํ าเนิน กิจกรรมรวมกัน และ

กําหนดแผนการดํ า เนินงานของ

เครือขายอยางตอเนื่อง นอกจากนี้

การบริการวิชาการแกชุมชนควรมี

กิจกรรมท่ีสามารถสรางรายไดใหแก

มหาวิทยาลัยโดยการดําเนินการและ

บริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ 

ซ่ึงรับผิดชอบโดยสํานักสงเสริมการ

เรียนรูและบริการวิชาการ ท่ีเปน

หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย 

 1. มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดานบริการวิชาการ
กับเครือขายประกอบดวย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  สภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 
เทศบาลตําบลคลองพระอุดม องคการบริหารสวนตําบลคลองหา 
และสํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี โดยรวมกับเครือขายดําเนิน
โครงการบริการวิชาการใหกับชุมชนไดแก โครงการพัฒนาชุมชน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
และองคการบริหารสวนตําบลคลองหา  และโครงการประกวด
อาหารพ้ืนบานตําบลคลองพระอุดม รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธยา  และเทศบาลตํ าบลคลองพระอุดม                 
 2. สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับ
สํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี จัดทําโครงการอบรมภาคทฤษฎี
สําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถและผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ 
(บริการวิชาการแบบมีรายได) ดําเนินการอบรมทุกเดือนๆ ละ 2 
ครั้ง ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2557 ถึง ธันวาคม 2559 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
1. ความเชื่อมโยงตอเนื่องในการทํา

แผนกลยุทธสูการปฏิบัติงานในดานตาง  ๆ

ยังไมชัดเจนนักโดยเฉพาะการจัดระบบ

งบประมาณสูการขับเคลื่อนกลยุทธ/

โครงการสําคัญท่ีดําเนินการตอเนื่อง การ

เชื่อมโยงสูแผนการทํางานดานตางๆ ท้ัง

แผนพัฒนานักศึกษา แผนสงเสริมการ

บริการวิชาการ  

 

 

 ได มีการดําเนินการชี้แจงรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณ ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559” ระหวางวันท่ี 11 - 13 กรกฎาคม  2558  ณ 
โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จ.นครราชสีมา  
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
2 .  ป รั บ ร ะ บ บ ก า ร ส ง เ ส ริ ม

ส นั บ ส นุ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห

เอ้ืออํานวยตอการใหบริการท่ีดี การ

ขับเคลื่อนงาน การสรางผลงานวิจัย/

งานวิชาการของคณาจารย 

 มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดตั้งศูนยพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรมืออาชีพพรอมท้ังมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการศูนยพัฒนา
อาจารยและบุคลากรมืออาชีพ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ท่ี 609/2559 และไดจัดทํา
โครงการเพ่ือใหเกิดกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการ
แกไขปญหาและเสริมสรางทักษะใหบุคลากรสรางนวัตกรรม 
แกไขปญหาการทํางานไปแลว จํานวน 3 โครงการ ประกอบไป
ดวย               1. โครงการอบรมความรูด านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 
 2. โครงการอบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพ่ือ
นําไปสูการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี  เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2559 
 3. โครงการอบรมการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและ
การปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน เม่ือวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2559 
 ในสวนของการพัฒนาอาจารย ศูนยพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรมืออาชีพ ไดมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางองคความรู
ดานการสรางงานวิจัยและงานวิชาการของอาจารย  ดังนี้  
 1. อบรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
 2. อบรมเทคนิคการสอนและการวัดผลประเมินผล  
 3. อบรมอาจารยใหมมืออาชีพ ปการศึกษา 2558   
(จํานวน 2 ครั้ง) 
 4. อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนและ
บทความเชิงวิชาการ 
 5. อบรมผูประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสาร
คําสอน 
 6. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู Education 4.0 
(จํานวน 2 ครั้ง) 
 
 
 
 
 

3. คณาจารยและบุคลากรมีความ  มหาวิทยาลัยไดทําการปรับปรุงระบบการประเมินผล
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
กังวลตอความม่ันคงในการทํางาน ซ่ึง

ส งผลตอขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังในระดับ

คณะและระดับมหาวิทยาลัย การตอ

สัญญาจางของบุคลากรท่ีทํางานมา

เปนเวลานาน ท้ังสายวิชาการและสาย

สนับสนุน ควรมีการทบทวนกําหนด

เกณฑและนโยบายในการพิจารณา

ประเมินและทําการประกาศใหเปนท่ี

ทราบอยางชัดเจนท่ัวกัน  

 

การปฏิบัติงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมท้ังบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยในสายวิชาการมหาวิทยาลัยได
ปรับปรุงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย การกําหนดภาระ
งานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2557 และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ภาระงานข้ันต่ําของผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ พ.ศ. 2557 รวมถึงสายสนับสนุน ใหเกิดความชัดเจนข้ึน 
และจัดทําตัวอยางการคิดคาคะแนนการประเมินผล จัดทําคูมือ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทําเอกสารแจงการใชแบบ
ประเมินใหมตามบันทึกขอความ กจว.125/2558 เรื่องขอสง
แบบฟอรมแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) และแบบประเมิน
สมรรถนะฉบับใหม ซ่ึงอางอิงเกณฑภาระงานใหมสําหรับ
ประกอบการประเมินบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ลง
วันท่ี 10 มีนาคม 2558 

4. หนวยงานในระดับปฏิบัติการ

หลายหนวยงานไดแกหลักสูตร ไดรับ

การจัดสรรงบประมาณลดลงจาก

ปงบประมาณท่ีผานมาทําให เปน

อุปสรรคในการบริหารจัดการ ซ่ึง

หลักสูตรตาง ๆ จะมีคาใชจายประจํา

ข้ันต่ํา (fixed cost) ดังนั้นควรมีการ

พิจารณางบประมาณในสวนท่ีเปน

คาใชจายประจําท่ีตองจัดสรรใหแก

หลักสูตรเปนพ้ืนฐานเพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตาม

ความจํ า เปนของแตละหลักสูตร

นอกเหนือจากงบประมาณท่ีใชใน

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรในดานอ่ืนๆ   

 

 

 กองนโยบายและแผนไดดําเนินการชี้แจงรายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณ ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   
เรื่ อ ง  “การทบทวนและจัดทําแผนปฏิบั ติการประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2559” ระหวางวันท่ี 11 - 13 กรกฎาคม  
2558  ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ                    
จ.นครราชสีมา  

5. การนําผลการวิเคราะหตนทุน  ไดจัดทําขอมูลการคํานวณตนทุนตอหนวยในระดับ
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
ตอหนวยสูการวางแผนในการบริหาร

จั ดการและวางแผนการจั ดสรร

งบประมาณยังไมชัดเจนและกอใหเกิด

ประสิทธิภาพของงานและขับเคลื่อน

งานใหมีความโดดเดน   

ห ลั ก สู ต ร ใ ห ทุ ก ค ณ ะ โ ด ย แ ย ก เ ป น ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง นี้                                    
 1. ตนทุนตอหนวยดานกิจกรรม  
 2. ตนทุนตอหนวยดานผลผลิต 

6. ควรมีการปรับบริบทการทํางาน

ของหนวยงานสนับสนุนใหชัดเจนเพ่ือ

สอดคลองกับบริบทงานในปจจุบัน

โดยทําหนา ท่ี เปนผูประสานและ

อํ าน ว ยคว ามสะดว ก ให แ ก ฝ า ย

ปฏิบัติการ (คณะ) โดยมีการศึกษาตัว

บ ง ชี้ ป ร ะ กั น คุณภาพตาม เกณฑ

ประกันคุณภาพการศึกษาตางๆในทุก

ระดับอยางชัดเจนเพ่ือใหทราบถึง

แนวทาง ท่ีสามารถอํานวยความ

สะดวกใหแกฝายปฏิบัติการไดอยาง

ถูกตองและตรงประเด็น   

 1) สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพดําเนินการศึกษา
และวิเคราะหตัวบงชี้ประกันคุณภาพตามเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษาตางๆ ในทุกระดับ และไดมีการจัดกิจกรรม QA 
Sharing Day ระดับหลักสูตร ระดับคณะ เม่ือชวงเดือน
กุมภาพันธ - มีนาคม 2559  เพ่ือรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ 
คณะ สําหรับระดับหนวยงานสนับสนุน ไดมีการจัดกิจกรรม QA 
Sharing day เม่ือวันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2559 เพ่ือใหทราบ
ถึงแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพ ระดับ
หนวยงานสนับสนุน และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ใหสามารถอํานวยความสะดวกใหแก
ฝายปฏิบัติการไดอยางถูกตอง    
 2) ไดดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือขาย
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับผูปฏิบัติเพ่ือรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู และหาแนวทาง หรือ วิธีปฏิบัติในการ
ดําเนินงานตามเกณฑตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 
2559 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2559 และครั้งท่ี 3 เม่ือ
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2559 
 

7. ควรมีการจัดระบบการกําจัด

สารเคมีในสวนกลางเพ่ือลดปญหา

คาใชจายในการกําจัดของเสียในการ

เรียนการสอนปฏิบัติการตามคณะ

ตางๆ และมหาวิทยาลัย 

 ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลการจัดการกากของเสีย
อันตรายและระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการขอศูนย
วิทยาศาสตร ตามคําสั่งเลขท่ี 2423/2558 ลงวันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ีจัดทําระบบ
การจัดการกากของเสียของอันตราย จัดทําระบบความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการ และจัดอบรมใหความรูกับนักศึกษาและ
อาจารยในการใชหองปฏิบัติการใหปลอดภัย  โดยในปการศึกษา 
2558 ศ ูนยวิทยาศาสตรไดรุจัดโครงการอบรมเรื่อง "การจัดการ
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษา" 
เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 และมีการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรสําหรับอาจารยและบุคลากร เม่ือวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 1 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8. มหาวิทยาลัยควรนําผลการ

ประเมินระดับหลักสูตรและคณะ

เสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ห ลั ง จ า ก ท่ี ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น เ ส ร็ จ

เรียบรอย เพ่ือใหทันกอนการประเมิน

คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 

 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพไดดําเนินการปรับ
แผนดําเนินงานประกันคุณภาพฯ โดยในปการศึกษา 2558 นํา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 
2559 และนําเสนอผลการประเมินระดับหลักสูตร ตอสภา
มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2559 สําหรับระดับคณะ 
สํานัก สถาบัน ไดนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2559 เสนอสภามหาวิทยาลัย ใน
วันท่ี 1 กันยายน 2559   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงชี ้
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9สวนท่ี 2  
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงช้ี 

องคประกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
1) รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี (รองอธิการบดี) 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) อาจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก 
2) อาจารยวัสสพร จิโรจพันธุ 
3) นางสาวฐิติกานต จิตรจา 
4) นางสาวกลอยทิพย ทิศเปง 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
1) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี) 
- 

โทรศัพท : 086-788-8123 โทรศัพท : 02-529-0674-7 ตอ 322-323 

E-mail : setthawatbodee@gmail.com E-mail : titigran@vru.ac.th  

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เม่ือวันท่ี 1–5 สิงหาคม 2559 โดยมีหลักสูตรท่ีรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จํานวนท้ังสิ้น 63 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 50 หลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 13 หลักสูตร การประเมินคุณภาพ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร พบวา มีหลักสูตรผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จํานวน 61 หลักสูตร และมีหลักสูตรไมผานเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
สําหรับคะแนนเฉลี่ยขององคประกอบท่ี 2-6 มีชวงคะแนนอยูระหวาง 0.00-3.66 คะแนนของแตละหลักสูตร โดย
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.91 คะแนน รายละเอียดคะแนนเฉลี่ยของแตละหลักสูตร จําแนกตามคณะ ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีรับการ
ประเมิน 

องค 
ประกอบ

ท่ี 1 

ผลรวมของ 
คาคะแนนเฉล่ีย
องคประกอบ 

ท่ี 2 – 6 

1. คณะครุศาสตร    
ระดับปริญญาตรี    
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท่ัวไป  ผาน 2.99 3 ส.ค.59 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท่ัวไป  ผาน 2.93 2 ส.ค.59 
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)  

ผาน 2.77 1 ส.ค.59 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร  ผาน 3.50 1 ส.ค.59 
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)   

ผาน 2.89 2 ส.ค.59 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีรับการ
ประเมิน 

องค 
ประกอบ

ท่ี 1 

ผลรวมของ 
คาคะแนนเฉล่ีย
องคประกอบ 

ท่ี 2 – 6 

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ผาน 3.25 2 ส.ค.59 
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ผาน 2.36 3 ส.ค.59 
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย ผาน 3.29 5 ส.ค.59 
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (5 ป) สาขาวิชาภาษาจีน ผาน 2.91 4 ส.ค.59 

ระดับบัณฑิตศึกษา    
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู ผาน 3.44 3 ส.ค.59 
11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผาน 3.19 1 ส.ค.59 
12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผาน 3.25 5 ส.ค.59 
13.หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ผาน 3.00 1 ส.ค.59 
14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผาน 3.26 5 ส.ค.59 

ผลรวมของคาคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 43.03  
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะครุศาสตร 3.07  

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
ระดับปริญญาตรี    
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผาน 3.21 2 ส.ค.59 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผาน 3.00 3 ส.ค.59 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ผาน 3.40 2 ส.ค.59 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ผาน 3.39 3 ส.ค.59 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผาน 3.33 2 ส.ค.59 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ผาน 3.38 5 ส.ค.59 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร ผาน 2.73 1 ส.ค.59 
8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ผาน 2.68 1 ส.ค.59 
9. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการสถานพยาบาล ผาน 2.30 3 ส.ค.59 
10.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี ผาน 3.27 1 ส.ค.59 
11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณติศาสตรประยุกต ผาน 2.90 1 ส.ค.59 
ระดับบัณฑิตศึกษา    
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ผาน 3.18 3 ส.ค.59 
13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ผาน 2.73 3 ส.ค.59 

ผลรวมของคาคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 39.50  
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3.04  

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
ระดับปริญญาตรี    
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและ
คอมพิวเตอร 

ผาน 2.49 1 ส.ค.59 

2. หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส ผาน 2.57 1 ส.ค.59 
3. หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑอุตสาหกรรม ผาน 2.69 2 ส.ค.59 
4. หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม ผาน 2.52 2 ส.ค.59 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีรับการ
ประเมิน 

องค 
ประกอบ

ท่ี 1 

ผลรวมของ 
คาคะแนนเฉล่ีย
องคประกอบ 

ท่ี 2 – 6 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัต ิ ผาน 3.24 2 ส.ค.59 
ผลรวมของคาคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 13.51  
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2.70  

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร    
ระดับปริญญาตรี    
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ผาน 2.48 5 ส.ค.59 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร ผาน 2.46 3 ส.ค.59 
ระดับบัณฑิตศึกษา    
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการเกษตร  ผาน 2.08 4 ส.ค.59 

ผลรวมของคาคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 7.02  
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.34  

5. คณะวิทยาการจัดการ    
ระดับปริญญาตรี    
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว ผาน 2.85 5 ส.ค.59 
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ผาน 3.33 5 ส.ค.59 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ผาน 2.43 1 ส.ค.59 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ผาน 3.03 2 ส.ค.59 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ผาน 3.66 1 ส.ค.59 
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ผาน 2.98 4 ส.ค.59 
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ผาน 3.15 5 ส.ค.59 
8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ผาน 2.62 5 ส.ค.59 
9. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ผาน 3.08 3 ส.ค.59 
ระดับบัณฑิตศึกษา    
10. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไมผาน 0.00  5 ส.ค.59 

ผลรวมของคาคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 27.13  
คะแนนเฉลี่ยรวมของคณะวิทยาการจัดการ 2.71  

6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
ระดับปริญญาตรี    
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ผาน 3.02 3 ส.ค.59 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผาน 3.18 3 ส.ค.59 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผาน 2.57 3 ส.ค.59 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร ผาน 2.72 1 ส.ค.59 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา ผาน 3.25 3 ส.ค.59 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ผาน 3.42 5 ส.ค.59 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ผาน 3.40 1 ส.ค.59 
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผาน 3.36 4 ส.ค.59 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) มหาวยิาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2558 

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

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

28  

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีรับการ
ประเมิน 

องค 
ประกอบ

ท่ี 1 

ผลรวมของ 
คาคะแนนเฉล่ีย
องคประกอบ 

ท่ี 2 – 6 

9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ผาน 3.39 1 ส.ค.59 
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ผาน 3.42 5 ส.ค.59 
11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร ผาน 3.40 5 ส.ค.59 

ผลรวมของคาคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 35.13  
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.19  

7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    
ระดับปริญญาตรี    
1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน ผาน 2.95 5 ส.ค.59 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสตูร
นานาชาติ) 

ผาน 3.42 4 ส.ค.59 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ผาน 2.52 5 ส.ค.59 

ระดับบัณฑิตศึกษา    
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ผาน 2.75 4 ส.ค.59 
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ผาน 2.87 4 ส.ค.59 
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไมผาน 0.00 5 ส.ค.59 
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา ผาน 3.25 5 ส.ค.59 

ผลรวมของคาคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 17.76  
คะแนนเฉลี่ยรวมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2.54  

ผลรวมของคาคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร  183.08 
จํานวนหลกัสูตรท้ังหมด 63 หลักสูตร 

คะแนนท่ีได (ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 2.91 คะแนน 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

3.51 คะแนน คาเฉลี่ย 2.91 คะแนน คาเฉลี่ย 2.91 คะแนน ไมบรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.1(1) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2558 คณะครุศาสตร จํานวน 14 หลักสูตร 
1.1(2) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 13 หลักสูตร 
1.1(3) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 5 หลักสูตร 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.1(4) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 3 หลักสูตร 
1.1(5) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 10 หลักสูตร 
1.1(6) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 11 หลักสูตร 
1.1(7) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2558 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จํานวน 7 หลักสูตร 
1.1(8) รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร ผานระบบ CHE QA Online จํานวน 63 

หลักสูตร 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  
จุดเดน 
- 
จุดท่ีควรพัฒนา 
การ กํา กับมาตรฐาน การบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น เ ก่ียว กับอาจารยประจํ าหลักสูตร 
ไมครบ ควรมีการเตรียมความพรอมในการจัดหาอาจารยใหมมาทดแทนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีลาออก 
เพ่ือใหจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรเปนตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  
อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว 
 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  2) นางสาวสุจิตรา  วงษสด 
3) นางสาวปราณี  ศรีนพ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :   
สํานักงานอธกิารบดี  งานการเจาหนาที ่

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
สํานักงานอธกิารบดี  งานการเจาหนาที ่

โทรศัพท :  02-909-3027 โทรศัพท : - 
E-mail :  personnel@vru.ac.th E-mail : - 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ี
ลาศึกษาตอ) จํานวน 374.5 คน มีคณาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน  106.5 คน  เม่ือคํานวณตาม
สูตร พบวาคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เทากับรอยละ 28.44 คะแนนท่ีไดเทากับ 3.55
คะแนน  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณา 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 374.5 
2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 106.5 

แสดงวิธีการคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 106.5 
x 100 =  รอยละ 28.44 

 374.5 
2.แปลงคารอยละท่ีคํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 28.44 
x 5 =  3.55  คะแนน 

 40 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 รอยละ 28.44 3.55 คะแนน ไมบรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.2 (1) ตารางสรุปจํานวนอาจารยประจํา ปการศึกษา 2558 
1.2 (2) รายชื่ออาจารยประจํา ปการศึกษา 2558 
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ผลักดันใหอาจารยท่ียังไมมีคุณวุฒิปริญญาเอกไปศึกษาตอ  
 

สนับสนุนทุนการศึกษาตอปริญญาเอก 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3  อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  
อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว 
 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 2) นางสาวสุจิตรา วงษสด 
3) นางสาวปราณี   ศรีนพ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
สํานักงานอธกิารบดี  งานการเจาหนาที ่

หนวยงานรับผิดชอบรวม : - 
สํานักงานอธกิารบดี  งานการเจาหนาที ่

โทรศัพท : 02-909-3027 โทรศัพท : 02-909-3027 
E-mail :  personnel@vru.ac.th E-mail :  personnel@vru.ac.th 

ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ี
ลาศึกษาตอ) จํานวน 374.5 คน มีจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 99.5 คน  เม่ือ
คํานวณตามสูตรพบวาคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ รอยละ 26.57 คะแนน
ท่ีไดเทากับ 2.21 คะแนน  
 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 374.5 
2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 275 
3. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  83.5 
4. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  16 
5. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย  0 

รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 99.5 

แสดงวิธีการคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 

 99.5 
x 100 =  รอยละ 26.57 

 374.5 
2.แปลงคารอยละท่ีคํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 26.57 
x 5 =  2.21  คะแนน 

 60 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 42.15 รอยละ 26.57 2.21 คะแนน ไมบรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.3.1 (1) ตารางสรุปจํานวนอาจารยประจํา ปการศึกษา 2558 
1.3.1 (2) รายชื่ออาจารยประจํา ปการศึกษา 2558 

 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการสงเสริมการเขียนผลงานทางวิชาการ เชน การเขาคาย
เขียนผลงาน 
2. มีเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 
3. มีคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เพ่ิมอีก 1 เทา 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย  
2.ประชาสัมพันธใหอาจารยประจําตระหนักถึงความจําเปน
ในการทําผลงานทางวิชาการ ท้ังนี้เพ่ือความม่ันคงในสาย
งานอาชีพและรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารย
ทําผลงานทางวิชาการโดยจัดโครงการคาย
ปฏิบัติการผลงานทางวิชาการ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
     - 
 

 
 

 



 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2558 

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

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

34  

 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร  พิชญกุล 
2) นางสาววราภรณ  ไชยสุริยานันท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) นางสาวกัลยา    นันทสําเภา  2) นางสาวธัญญากรณ  บุญเพิ่ม   
3) นายอานนท   มีสมบัติ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองพัฒนานักศึกษา หนวยงานรับผิดชอบรวม : 1) คณะ/วิทยาลัย   2) สํานักศิลปวัฒนธรรม 
โทรศัพท : 02-909-1428 โทรศัพท : 02-909-1752 
E-mail : thiti_aor@hotmail.com 
            varaporn2548@hotmail.com 

E-mail :  ransaya@hotmail.com 
            room_ab13@hotmail.com 

ผลการดําเนินงาน 

ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 ขอ 1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 

มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
แนะแนวและใหคําปรึกษา ประจําปการศึกษา 2558 เลขท่ี 
2636/2558 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2558 (เอกสาร 1.4.1(1)) 
เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหเลือกตัดสินใจอยางมี
เหตุผล จัดการปญหาดานการศึกษา ปญหาดานอาชีพ ปญหา
ดานสังคมและปญหาสวนตัวได และไดจัดใหมีระบบอาจารยท่ี
ปรึกษาประจําหมูเรียน ซ่ึงเผยแพรรายชื่อไวบนเว็บไซตของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  http://acad.vru.ac.th/ 
about_acad/index.php โดยเขาไปสวนของเก่ียวกับอาจารย 
และอาจารยท่ีปรึกษาหมูเรียน (เอกสาร 1.4.1(2))  ซ่ึงมีการจัด
ตารางสอนใหนักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษาทุกสัปดาห (เอกสาร 
1.4.1(3)) เพ่ือแนะนําแนวทางการใชชีวิตแกนักศึกษา 

ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา มหาวิทยาลัยโดยกอง
พัฒนานักศึกษา จัดใหมีบริการใหคําปรึกษา และมีเจาหนาท่ีแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปน
รายบุคคลท่ีกองพัฒนานักศึกษา (เอกสาร 1.4.1(4)) ซ่ึงมี
ข้ันตอนการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางมีระบบ โดยระบุไวใน
คู มื อปฐมนิ เ ทศนั ก ศึกษา  ( เ อกสาร  1 .4 .1 (5 ) )  มี กา ร
ประชาสัมพันธ ใหบริการใหคําปรึกษา โดยนักศึกษามาพบเอง 
หรือคณะ/วิทยาลัย อาจารยสงมาใหดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
นักศึกษาใชโทรศัพท หรือ E-mail บันทึกขอมูลลงในแบบฟอรม
การใหคําปรึกษา (เอกสาร 1.4.1(6)) แตในบางรายท่ีนักศึกษา
ยังมีขอสงสัยอยูจะนัดใหนักศึกษามาพบท่ีกองพัฒนานักศึกษา 
ซักถามขอมูลเบื้องตนจากนักศึกษาท่ีมาพบ เพ่ือทราบภูมิหลัง
ของนักศึกษา กรณีตองการขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใชประกอบในการ
ใหคําปรึกษา อาจซักถามจากอาจารยท่ีปรึกษาหรือเพ่ือนสนิท 
พิจารณาหาวิธีแกไขหรือคนหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม ดําเนินการ

1.4.1(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการแนะแนวและใหคําปรึกษา 
ประจําปการศึกษา 2558 เลขท่ี 
2636/2558 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2558 
1.4.1(2) ภาพแสดงเว็บไซตสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ซ่ึงระบุรายชื่อ
อาจารยท่ีปรึกษาหมูเรียน http://acad. 
vru.ac.th/about_acad/index.php 
1.4.1(3) ตัวอยางตารางเรียนใหนักศึกษา
พบท่ีปรึกษา 
1.4.1(4) ภาพแสดงสถานท่ีกองพัฒนา
นักศึกษาในใหบริการให คําปรึกษาแก
นักศึกษา 
1.4.1(5) แผนภาพแสดงข้ันตอนการให
ปรึ กษาแก นั ก ศึ กษา  ระบุ ไ ว ใน คู มื อ
ปฐมนิเทศนักศึกษา 
1.4.1(6) แบบฟอรมการใหคําปรึกษา 
1.4.1(7) แบบติดตามผลการใหคําปรึกษา
รายบุคคล  
1.4.1(8) โครงการคลินิกใหคําปรึกษา 
ประจําปการศึกษา 2558 
1.4.1(9) โครงการเพ่ือนท่ีปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ประจําปการศึกษา  2558 
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ วันท่ี 4 – 
21 เมษายน 2559 ณ หองใหคําปรึกษา 
ชั้น 4 อาคารกองพัฒนานักศึกษา  
1.4.1(10) โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ี

mailto:ransaya@hotmail.com
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ติดตามผลและบันทึกผลลงในแบบบันทึกการใหคําปรึกษา 
(เอกสาร 1.4.1(7)) และจัดใหมี โครงการคลินิกใหคําปรึกษา 
ประจําปการศึกษา 2558 (เอกสาร 1.4.1(8)) โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ไดจัดใหมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ใหบริการ
ใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือแนะแนวทาง เพ่ือใหนักศึกษา
ลดความวิตกกังวลในเรื่องตางๆ เขาใจและตระหนักรูในตนเอง 
สามารถเขาใจปญหาและหาแนวทางแกไขไดอยางเหมาะสม
เพ่ือใหประสบความสําเร็จเปนบัณฑิตอยางสมบูรณและมี
คุณภาพตามปรัชญาของกองพัฒนาศึกษา “พัฒนานักศึกษาให
เปนบัณฑิตท่ีดี เกง ทันสมัย รับใชสังคม” จากการดําเนิน
โครงการนักศึกษารูจักตนเอง สามารถเลือกตัดสินใจ และ
พ่ึงตนเองไดอยางมีเหตุผลท่ีเหมาะสมมากข้ึน สามารถจัดการกับ
ปญหาทางดานการศึกษา ปญหาทางดานอาชีพ ปญหาทางดาน
สังคมอยางมีคุณภาพ 

ดานการแนะแนวดานการใชชีวิต กองพัฒนานักศึกษามี
การแนะแนวดานการใชชีวิตนักศึกษา ท้ังท่ีมาปรึกษาดวยตนเอง
ท่ีกองพัฒนานักศึกษา ทางโทรศัพท สื่ออิเล็กทรอนิกส และทาง
สื่ออ่ืนๆ โดยมีการประชาสัมพันธในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
และมีการจัดโครงการเพ่ือนท่ีปรึกษา (Youth Counselor : YC) 
(เอกสาร 1.4.1(9)) วันท่ี 4 – 21 เมษายน 2559 ณ หองให
คําปรึกษา ชั้น 4 อาคารกองพัฒนานักศึกษา  เพ่ือจัดตั้งกลุม
นักศึกษาเพ่ือท่ีปรึกษา และเพ่ือชวยสงเสริมปองกันแกไข
พฤติกรรมนักศึกษา ไดแก ปญหาดานการเรียน ปญหาสวนตัว 
ปญหาครอบครัว ปญหาการคบเพ่ือน ปญหาการติดเกมส ปญหา
อ่ืนๆ ท่ีกอใหเกิดปญหาตอตนเอง สังคม และการใชชีวิตนักศึกษา  

ดานการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน กองพัฒนา
นักศึกษายังมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพนักศึกษาหอพัก 
บุคลากรและศิษยเกา วันอาทิตยท่ี 14 กุมภาพันธ 2559 ณ 
อาคารอเนกประสงค กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพ 
อาจารย บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2559 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ (เอกสาร 1.4.1(10)-
1.4.1(11)) เพ่ือสงเสริมใหอาจารย บุคลากร นักศึกษา และศิษย
เกา มีความรูพ้ืนฐานดานอาชีพตลอดจนเปนผูปฏิบัติจริงเปน
ความรูติดตัวไปใชในการดําเนินชีวิต ประกอบกับมหาวิทยาลัยมี

พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก การอบรม
เชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 เรื่อง การพัฒนา
ความรูและประสบการณทางวิชาชีพ
นักศึกษาหอพัก บุคลากรและศิษยเกา วัน
อาทิตย ท่ี  14 กุมภาพันธ  2559 ณ กอง
พัฒนานักศึกษา 
1.4.1(11) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ครั้ ง ท่ี  2เรื่ อง  การพัฒนาความรูและ
ประสบการณ ทาง วิ ช าชีพ  อาจารย 
บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา ในวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมวไลย
อลงกรณ 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
แนวนโยบายใหมีการพัฒนาทักษะยกระดับขีดความสามารถ ของ
บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย จากการดําเนินโครงการ
นัก ศึกษา มีความสามัคคี ได ทํา กิจกรรมเปนหมู คณะและ
ความสัมพันธอันดีกับมหาวิทยาลัย และไดรับความรู พัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ 

  
 ขอ 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีการใหขอมูลขาวสารและกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา และนอกเวลาแกนักศึกษา
หลากหลายรูปแบบ ไดแก 

1. มีการจัดทําคูมือปฐมนิเทศนักศึกษาแกนักศึกษาใหม
ทุกป โดยในคูมือปฐมนิเทศมีรายละเอียดอาทิ เชน ขอมูล
ขาวสาร ประกาศ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา ปฏิทิน
กิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาและสํานักศิลปวัฒนธรรม 
(เอกสาร 1.4.2(1)) 

2. ปายประชาสัมพันธของฝายประชาสัมพันธ/คณะ/
สาขาวิชา (เอกสาร 1.4.2(2))  

3. เว็บไซตของมหาวิทยาลัย/คณะ/ฝายประชาสัมพันธ/
กองพัฒนานักศึกษา (เอกสาร 1.4.2(3))  

4. Facebook ข อ ง ก อ ง พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า  มี ก า ร
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม และขอมูลท่ีเปนประโยชนแก
นักศึกษา (เอกสาร 1.4.2(4))   

5. เพจกยศ.-กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ มีบริการแจงขอมูลขาวสารและบริการตอบ
คําถามเรื่องการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเ พ่ือการศึกษา 
(เอกสาร 1.4.2(5)) และมีจัดทําแบบประเมินการใชบริการงาน
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (เอกสาร 1.4.2(6)) 

6. เพจทุนการศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
กองพัฒนานักศึกษา มีการใหขอมูลขาวสารนักศึกษา เรื่อง
ทุนการศึกษา และการรับสมัครงาน (เอกสาร 1.4.2(7)) 

 

1.4.2(1) คูมือปฐมนิเทศนักศึกษา 
1.4.2(2) บอรดประชาสัมพันธขาวสาร
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย        
1.4.2(3) เว็บไซตมหาวิทยาลัย
http://www.vru.ac.th/index1.php 
1.4.2(4)  Facebook ของกองพัฒนา
นักศึกษา 
https://www.facebook.com/#!/ 
division.student?fref=ts 
1.4.2(5) เพจ กยศ.-กรอ. มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ว ไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
1.4.2(6) แบบประเมินการใหบริการงาน
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
1.4.2(7) เพจทุนการศึกษา งานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา  

 ขอ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัดกิจกรรมเตรียม

ความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา โดย
แตละคณะ/วิทยาลัยมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม โดยมีการจัด
โ ค ร ง ก า ร ป จ ฉิ ม นิ เ ท ศ แ ล ะ พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า สู อ า ชี พ          

1.4.3(1) โครงการปจฉิมนิเทศและพัฒนา
นักศึกษาสูอาชีพ ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 
2559 ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 
อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร 
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(เอกสาร 1.4.3(1))  ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2559 ณ หอง
ประชุมราชนครินทร เพ่ือใหนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาแตละ
คณะไดมีความรูความเขาใจในการสมัครงาน การเขียน RESUME 
การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสรางความม่ันใจแกนักศึกษา และกอง
พัฒนานักศึกษา ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
พัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพ อาจารย บุคลากร 
นักศึกษา และศิษย เกา ในวัน ท่ี 15 พฤษภาคม 2559 ณ 
หอประชุมวไลยอลงกรณ (เอกสาร 1.4.3(2))  

1.4.3(2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาความรูและประสบการณ
ทางวิชาชีพ อาจารย บุคลากร นักศึกษา 
และศิษย เกา  ในวัน ท่ี  15 พฤษภาคม 
2559 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ 
 

 ขอ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
        กองพัฒนานักศึกษา มีการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ โดยไดเปดโอกาสใหนักศึกษาซ่ึงเปน
ผูใชบริการตอบแบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและบริการ
ตางๆ ของกองพัฒนานักศึกษา (เอกสาร 1.4.4(1)) จากการสุม
ตัวอยางเปนนักศึกษา ชั้นปท่ี 1-5 ทุกคณะ จํานวน 370 คน โดย
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
ของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2  ประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการบริการของกองพัฒนานักศึกษา ตอนท่ี 3  
ปญหา/ขอเสนอแนะ โดยสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
       ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกเปน
ขอดังนี้ 

เพศ กลุมเปาหมายเปนเพศชาย จํานวน 131 คน คิดเปน
รอยละ 35.4  เพศหญิง จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 64.6  

คณะ โดยผูท่ีตอบแบบสอบถาม ไดแก 
1. คณะครุศาสตร จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 29.7 
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 60 คน คิด

เปนรอยละ 16.2 
3. คณะวิทยาการจัดการ  จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 

20.0 
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 47 คน คิด

เปนรอยละ 12.7 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 28 คน คิดเปน   

รอยละ7.6 
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 32 คน คิดเปน

รอยละ 8.6 
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จํานวน 19 คน คิดเปน

รอยละ 5.1 

1.4.4(1) สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของผู รับบริการของกองพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 
1.4.4(2) รายงานประชุมกองพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า  ค รั้ ง ท่ี  8 / 2 5 5 9  วั น ท่ี  6 
กรกฎาคม 2559 
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โดยผูท่ีตอบแบบสอบถาม ไดแก 
ชั้นป 1 จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.8 
ชั้นป 2 จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 24.6 
ชั้นป 3 จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 19.5 
ชั้นป 4 จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 34.9 
ชั้นป 5 จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 10.3 

       ตอนท่ี 2 ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการบริการ
ของกองพัฒนานักศึกษา ซ่ึงแบงการประเมินเปน 3 ดานคือ 

1. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการ
ใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา ผลการประเมินพบวา 

ดานท่ีไดคะแนนสูงสุด ไดแก ดานการแนะแนวการใช
ชีวิตใหแกนักศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 อยูในระดับมาก 
รองลงมาคือ อาจารยและเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาอยางสมํ่าเสมอ 
มีผลการประเมิน 3.78 อยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด ไดแก ดานประโยชนท่ีไดรับจากการใหคําปรึกษาและแนะ
แนวอาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 อยูในระดับมาก 

2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา ผลการประเมินพบวา 

ดานท่ีไดคาคะแนนสูงสุด ไดแก การจัดบริการขอมูล
ข า ว ส า ร มี หล า ยช อ ง ท า ง  เ ช น  คู มื อนั ก ศึ กษา  บ อร ด
ประชาสัมพันธ เว็บไซต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 อยูในระดับมาก 
รองลงมาคือ ดานการประชาสัมพันธขาวสารอยางสมํ่าเสมอทัน
ตอเหตุการณ มีผลประเมิน 3.85 อยูในระดับมาก  ดานท่ี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ดานการประชาสัมพันธขาวสารอยาง
ท่ัวถึง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 อยูในระดับมาก  

3. ดานการจัดเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษา ผลการประเมินสรุปไดดังนี้  

ดานท่ีไดคาคะแนนสูงสุด ไดแก ดานการจัดกิจกรรม
ปจฉิมนิเทศกอนสําเร็จการศึกษา และดานการจัดบริการจัดหา
แหลงงานเม่ือสําเร็จการศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ดานท่ี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ดานการจัดบริการใหขอมูลแหลงรับ
สมัครงาน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 อยูในระดับมาก  

ตอนท่ี 3  ปญหา/ขอเสนอแนะ  
ผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะวา ควรเพ่ิมการให

ขอมูลเก่ียวกับงานพิเศษเพ่ิมมากข้ึน 
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 ขอ 5.นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพ่ือสงใหผลการ
ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา ไดนําสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการของกองพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2558 (เอกสาร 1.4.5(1)) เขาท่ีประชุมกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือ
รายงานผลในท่ีประชุม ครั้งท่ี 8/2559 วันท่ี 6 กรกฎาคม 2559  
(เอกสาร 1.4.5(2)) และไดนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพ่ือสงใหผลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ดังนี้ 

1. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใช
ชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา จากผลการประเมินไดนํา
ดานท่ีมีผลการประเมินนอยท่ีสุดมาปรับปรุง คือ ดานประโยชนท่ี
ไดรับจากการใหคําปรึกษาและแนะแนวอาชีพ โดยกองพัฒนา
นัก ศึกษา มีการจัดใหนั กแนะแนวการ ศึกษาและอาชีพ 
ดําเนินการกําหนดทางแนวทางท่ีนักศึกษาจะไดรับประโยชนมาก
ข้ึน จากการใหคําปรึกษาและการเขาสูอาชีพของนักศึกษา  

2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา จากผลการประเมินไดนําดานท่ีมีผลการประเมินนอย
ท่ีสุดมาปรับปรุง คือ ดานการประชาสัมพันธขาวสารอยางท่ัวถึง 
โ ด ย ก อ ง พั ฒ น านั ก ศึ ก ษา  จั ด ใ ห บุ ค ล าก ร ดํ า เ นิ น ก า ร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง เพ่ิมชองทางในการ
ประชาสัมพันธมากข้ึน เชนการสงบันทึกขอความไปตามคณะ
เพ่ือใหคณะไดประชาสัมพันธใหนักศึกษาไดรับทราบขอมูลเพ่ิม
มากข้ึน 

3. ดานการจัดเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษา จากผลการประเมินไดนําดานท่ีมีผลการ
ประเมินนอยท่ีสุดมาปรับปรุง คือ ดานการจัดบริการใหขอมูล
แหลงรับสมัครงาน โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดใหงานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพประสานงานไปยังบริ ษัทท่ีใกล เ คียง
มหาวิทยาลัยรับสมัครงานประเภทเต็มเวลา และนอกเวลาเรียน
ใหนักศึกษา ท่ีมีความประสงคจะทํางานระหวางเรียนไดมีโอกาส
เขาทํางานหลังเวลาเลิกเรียน และปดภาคเรียนใหมากยิ่งข้ึน 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของกอง
พัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 โดยในท่ีประชุมกอง
พัฒนานักศึกษา ไดมีมติมอบหมายใหงานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ หาแนวทางใหนักศึกษาไดรับประโยชนจากการให

1.4.5(1) สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของผู รับบริการของกองพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 
1.4.5(2) รายงานประชุมกองพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า  ค รั้ ง ท่ี  8 / 2 5 5 9  วั น ท่ี  6 
กรกฎาคม 2559  
1.4.5(3) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560 
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คําปรึกษาและการเขาสูอาชีพ โดยจัดใหมีการจัดกิจกรรม Job 
Fair ไวในโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ซ่ึงปรากฏอยูใน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปงบประมาณ 2560 

 
 ขอ 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ไดจัดทําขอมูล
ประชาสัมพันธท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา ผานเว็บไซตของ         
กองพัฒนานักศึกษา โดยใหขอมูลขาวสารดานการรับสมัครงาน 
การเขารวมอบรม (เอกสาร 1.4.6(1)) มีการจัดสงหนังสือเชิญ
ชวนเขารวมอบรมใหความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา (เอกสาร 
1.4.6(2)) และจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรูท่ีเปนประโยชนในการ
ประกอบอาชีพแกศิษยเกา ดังนี้  

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู
และประสบการณทางวิชาชีพนักศึกษาหอพัก บุคลากรและศิษย
เกา วันอาทิตยท่ี 14 กุมภาพันธ 2559 ณ อาคารอเนกประสงค 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ โดยจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการทําขนมจีน 
ปอเปยะทอด  กลวยทอด ขาวเมาทอด เปนการเพ่ิมรายไดแก
นักศึกษา บุคลากร และศิษยเกาท่ีวางงานหรือวางจากการศึกษา 
สามารถประกอบอาชีพเสริมได (เอกสาร 1.4.6(3))  

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความรู
และประสบการณทางวิชาชีพ อาจารย บุคลากร นักศึกษา และ
ศิษยเกา ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมวไลย
อลงกรณ โดยจัดใหความรูเก่ียวกับการจัดดอกไมประดิษฐ การ
ทําวุนแฟนซี กุงอบวุนเสน และกวยเตี๋ยวหลอด เพ่ือเปนแนวทาง
ในการประกอบอาชีพเสริมใหกับนักศึกษา บุคลากร และศิษยเกา 
(เอกสาร 1.4.6(4)) 

1.4.6(1) เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา 
1.4.6(2) หนังสือเชิญศิษยเกาเขารวม
อบรม 
1.4.6(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาความรูและประสบการณ
ทางวิชาชีพนักศึกษาหอพัก บุคลากรและ
ศิษย เกา  วันอาทิตย ท่ี  14 กุมภาพันธ 
2559  ณ อาคารอเนกประสงค  กอง
พัฒนานักศึกษา 
1.4.6(4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาความรูและประสบการณ
ทางวิชาชีพ อาจารย บุคลากร นักศึกษา 
และศิษย เกา  ในวัน ท่ี  15 พฤษภาคม 
2559 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ1-6) 5.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร  พิชญกุล 
2) นางสาววราภรณ  ไชยสุริยานันท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) นางสาวบวัทิพย บุญประเสริฐ 2) นางสาวมลิวรรณ พันธภักด์ิ 
3) นายมาโนช เงาภูทอง 4) นางสาวมาส  ดอกสรอย 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
กองพัฒนานักศึกษา 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : คณะ/วิทยาลัย 

โทรศัพท : 02-909-1428 โทรศัพท :  02-909-1428 
E-mail : thiti_aor@hotmail.com 
            varaporn2548@hotmail.com 

E-mail : buatipied@hotmail.com 

 

ผลการดําเนินงาน 
ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 ขอ 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

มหาวิทยาลัยมีคําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการบริหาร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คําสั่งท่ี 714/2558  กองพัฒนา
นักศึกษามีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 5 9  ( เ อ ก ส า ร  1 . 5 . 1 ( 1 ) )  
โดยมีการประชุมกับคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โดยใหมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาครบท้ัง 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558  
ณ อนันตา ริเวอรฮิลล จังหวัดกาญจนบุรีจากนั้น ไดดําเนินการ
ประชุม ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการ
องคการนักศึกษาและสภานักศึกษา ประธานนักศึกษาทุกคณะ 
เขารวมประชุมจัดทําแผนกิจกรรมโดยคณะองคการบริหาร
นักศึกษา และประธานนักศึกษา (คําสั่งแตงตั้ง) และไดนํา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเสนอตอกองนโยบายและ
แผนในวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 เพ่ือขออนุมัติงบประมาณใน
การดํ าเนินกิจกรรมตอไป  เ ม่ือไดรับการอนุ มัติ  แลวได
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโดยคณะกรรมการบริหาร
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (คําสั่ง) ใหนักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม (เอกสาร1.5.1(2) – 1.5.1(3)) 

 

1.5 .1(1)  แผนการจั ด กิจกรรม พัฒนา
นักศึกษา ปงบประมาณ 2559  
1.5.1(2) รายงานการประชุม วันท่ี 15-17  
กรกฎาคม 2558  
1.5.1(3)  คําสั่ งแต งตั้ งองคการบริหาร
นักศึกษาและสภานักศึกษา  
1.5.1(4)  คํ าสั่ ง คณะกรรมการบริหาร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ป 2558 
15.51(5) รายการการประชุม วันท่ี 22 
กรกฎาคม 2558 
 
 

 ขอ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 
 - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
 - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
 - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
 - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
กองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาในประเภทตอไปนี้ ท้ัง 5 ประเภทอยางครบถวน  
โดยทุกกิจกรรมท่ีมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

- มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับรองคณบดี

ฝายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา

ทุกคณะ/วิทยาลัย เพ่ือกําหนดรูปแบบกิจกรรม/โครงการ      

วัน เวลา สถานท่ี  ในการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยเนนให 

ทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม หลังจากท่ีได

ป ร ะชุ ม ว า ง แผนกา รดํ า เ นิ น กิ จก ร รม / โ ค ร งก า รแล ว  

โดยกระบวนการทํางานมีการดําเนินการ ขออนุมัติโครงการ 

แตงตั้งคณะกรรมการ ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง ขออนุญาตใช

สถานท่ี แบงหนาท่ีความรับผิดชอบแตละฝายและแตละฝาย

ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ี

กําหนดไว 

- มีการตรวจสอบ ดําเนินการแกไขขอผิดพลาดระหวาง

ดําเนินการ หลังจากดําเนินกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ้นแลว ไดมี

การติดตามผลการประเมินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค

ของโครงการและประเมินผลสําเร็จของโครงการพรอมท้ังจัดทํา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือนํา

ขอมูลไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานในปตอไป 

- มีการประชุมสรุปปญหาของการจัดกิจกรรมเพ่ือนําผล

การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานและนําผลของปนี้ไป

ปรับปรุงในการดําเนินงานในปถัดไป ดังนี้ 

1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค        

ท่ีกําหนดโดยสถาบัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน”  

มีการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1.1 โครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ Big cleaning Day วันท่ี 2 กันยายน 

2558  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ (เอกสาร1.5.2 (1)) 

1.2 กิจกรรมสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษา

ระบบนิเวศนและจัดทําสื่อการเรียนรู” ระหวางวันท่ี 17 - 19 

1.5.2(1) สรุปรายงานโครงการพัฒนา     
อัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ Big Cleaning Day วันท่ี     
2 กันยายน 2558 
1.5.2(2) สรุปรายงานกิจกรรมสิงห-ราชภัฏ
อาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศน
และจัดทําสื่อการเรียนรู” ระหวางวันท่ี 17 - 
19 ตุลาคม 2558 
1.5.2(3) สรุปรายงานโครงการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษา
หอพัก กิจกรรมท่ี 1 นักศึกษาหอพักรวมใจ
พัฒนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 84 ป วไลยอลง
กรณ  (จิตอาสา)  ระหว างวัน ท่ี  13–14 
กุมภาพันธ 2559 
1.5.2(4) สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 
43 ระหวางวันท่ี 16 – 20 พฤศจิกายน 2558 
1.5.2(5) สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาค
กลาง ครั้งท่ี 27 “บัวสายเกมส” วันท่ี 8 – 
11 มีนาคม 2559 
1.5.2(6) สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12 “เจาฟา
เกมส” วันท่ี 14 - 18 มีนาคม 2559 
1.5.2(7) สรุปรายงานโครงการไหวครู 
ป ร ะจํ า ป ก า ร ศึ กษ า  2 558  วั น ท่ี  1 7 
กันยายน 2558 
1.5.2(8) สรุปรายงานโครงการกิจกรรมพิธี
อัญเชิญตราพระราชลัญจกร  จุดเทียนชัย
ถวายพร 5 ธันวามหาราช ในวันพุธ ท่ี         
2 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
1.5.2(9) สรุปรายงานโครงการวันลอย
กระทง ประจําป 2558 ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2558 
1.5.2(10) สรุปรายงานโครงการอนุรักษ
ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม เผยแพร
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวิจิตร     

วิทยาคาร ตําบลปลอก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

(เอกสาร1.5.2(2)) 

1.3 โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

นักศึกษาหอพัก กิจกรรมท่ี 1 นักศึกษาหอพักรวมใจพัฒนา

มหาวิทยาลัย ครบรอบ 84 ป วไลยอลงกรณ (จิตอาสา) 

ระหวางวันท่ี 13 – 14 กุมภาพันธ 2559 (เอกสาร1.5.2(3)) 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแก  

2.1 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ

ไทย ครั้งท่ี 43 ระหวางวันท่ี 16 – 20 พฤศจิกายน 2558       

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (เอกสาร1.5.2(4)) 

2.2 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต

ภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งท่ี 27 “บัวสายเกมส” วันท่ี 8 – 11 

มีนาคม 2559 (เอกสาร1.5.2(5)) 

2.3 กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

12 “เจาฟาเกมส” วันท่ี 14 - 18 มีนาคม 2559 (เอกสาร

1.5.2(6)) 

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาส่ิงแวดลอม 

ไดแก 

3.1 โครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ Big cleaning Day วันท่ี 2 กันยายน 

2558  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ (เอกสาร1.5.2(1))  

3.2  กิจกรรมสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษา

ระบบนิเวศนและจัดทําสื่อการเรียนรู” ระหวางวันท่ี 17 - 19 

ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวิจิตร     

วิทยาคาร ตําบลปลอก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

(เอกสาร1.5.2(2)) 

3.3 โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

นักศึกษาหอพัก กิจกรรมท่ี 1 นักศึกษาหอพักรวมใจพัฒนา

มหาวิทยาลัย ครบรอบ 84 ป วไลยอลงกรณ (จิตอาสา) 

ระหวางวันท่ี 13 – 14 กุมภาพันธ 2559 (เอกสาร1.5.2(3)) 

ศิลปะและวัฒนธรรม วันท่ี 31 สิงหาคม 2558 
– 1 กันยายน 2558 
1.5.2(11) สรุปรายงานโครงการสืบสาน
ประ เพณีส งกร านต  ป ร ะจํ า ป  2 559          
ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดหลังเกา 
จังหวัดปทุมธานี และรวมกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีสงกรานตมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วันท่ี    
8 , 12 เมษายน 2559 
1.5.2(12) สรุปรายงานโครงการสืบสาน
ประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป 2559 
วันอังคารท่ี 12 กรกฎาคม 2559 ณ วัดพลา
หาร ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 
1.5.2 (13) ตารางวิเคราะหการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑิต                 
5 ดาน 
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษา
สิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.1 กิจกรรมโครงการไหวครู ประจําป 2558 วันท่ี 17 

กันยายน 2558 ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

(เอกสาร1.5.2(7)) 

4.2 กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร จุดเทียนชัย

ถวายพร 5 ธันวามหาราช ในวันพุธท่ี 2 ธันวาคม 2558           

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

(เอกสาร1.5.2(8)) 

5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

5.1 โครงการวันลอยกระทง ประจําป 2558 ในวันท่ี 25 

พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ       

ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสาร1.5.2(9)) 

5.2 โครงการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม 

เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม วันท่ี 31 สิงหาคม 2558 –        

1 กันยายน 2558 (เอกสาร1.5.2(10)) 

5.3 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป 2559      

ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดหลังเกา จังหวัดปทุมธานี และ

รวมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วันท่ี 8 , 12 เมษายน 

2559 (เอกสาร1.5.2(11)) 

5.4 โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป 

2559 วันอังคารท่ี 12 กรกฎาคม 2559 ณ วัดพลาหาร ตําบล

คลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (เอกสาร

1.5.2(12)) 

 ขอ 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา      
กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดยมีการจัดโครงการ
อบรมใหความรูการประกันคุณภาพแกนักศึกษา วันท่ี 31 
ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุมราชนครินทร 
ชั้น 5 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขียนโครงการ/กิจกรรม
ตามกระบวนการ PDCA (เอกสาร1.5.3(1)) และมหาวิทยาลัย

1.5.3(1) สรุปรายงานโครงการอบรมให
ความรูการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
วันท่ี 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558    
 1.5.3(2) สรุปรายงานโครงการอบรม
ประกันคุณภาพการศึกษา ความรวมมือทาง
วิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา “CREETIVE 
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สงนักศึกษาเขารวมโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา 
ความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา “CREETIVE GLOBAL 
CITIZEN” เพ่ือเปนการสรางเครือขายภายในสถาบันและ
ระหวางกลุมสถาบันในกลุมนักศึกษา และเพ่ิมพูนความรูทักษะ
เก่ียวกับระบบกลไกการประกันคุณภาพ รวมท้ังบทบาทหนาท่ี
ของนักศึกษาในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา (เอกสาร1.5.3(2)) จึงสงผลใหนักศึกษามี
ความรูและทักษะในการประกันคุณภาพ และสามารถนําไปใช
ในการเขียนโครงการและดําเนินโครงการตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพตามระบบกลไกประกันคุณภาพ  

GLOBAL CITIZEN” 
1.5.3 (3) ขอสอบกอนอบรม / หลังอบรม 
โคร งการอบรมให ความรู กา รประ กัน
คุณภาพแกนักศึกษา 
 

 ขอ 4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

กองพัฒนานักศึกษา มีการประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรม ในปงบประมาณ 2558 และนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2559 
ดังนี้   

1. โครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ               
ในพระบรมราชูปถัมภ Big Cleaning Day  วันท่ี  2 กันยายน 
2558 (1 .5 .4 (1))  มีการประเ มินผลความสํา เร็จตาม
วัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 1. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
จํานวน  500 คน 2. มีนักศึกษาท้ัง 6 คณะและ 1 วิทยาลัย 3. 
มีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคาเฉลี่ย 3.98  

ขอเสนอแนะ ใหปรับแนวทางการจัดกิจกรรมใหมีความ
นาสนใจ แนวทางการแกไข  ปรับแผนการจัดกิจกรรมโดยกอง
พัฒนานักศึกษาไดสรางเพจ เด็กจิตอาสา มรภ.วไลยอลงกรณ 
เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบขอมูลการทํากิจกรรมและสมัครเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสาไดตามความสมัครใจ  

2. กิจกรรมสิงห-ราชภัฏอาสา  “ทําฝายชะลอน้ํารักษา
ระบบนิเวศนและจัดทําสื่อการเรียนรู” ระหวางวันท่ี 17 - 19 
ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวิจิตร                   
วิทยาคาร อํา เภอทองผาภู มิ  จั งหวัดกาญจนบุรี  มีการ
ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 
1. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 45 คน 2. มีฝายชะลอ
น้ํา จํานวน 1 ฝาย 3. มีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมคาเฉลี่ย 4.07 โดยมีขอเสนอแนะ สถานท่ีในการ
ดําเนินกิจกรรมคอนขางไกล จึงทําใหการเดินทางในการทํา

1.5.4(1) สรุปโครงการพัฒนาอัตลักษณ
นั ก ศึ กษาว ไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ Big Cleaning Day วันท่ี           
2 กันยายน 2558 
1.5.4(2) สรุปโครงการสิงห-ราชภัฏอาสา 
“ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศนและ
จัดทําสื่อการเรียนรู” ระหวางวันท่ี 17 - 19 
ตุลาคม 2558 
1.5.4(3) สรุปโครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก กิจกรรมท่ี 1 
นักศึกษาหอพักรวมใจพัฒนามหาวิทยาลัย 
ครบรอบ 84 ป วไลยอลงกรณ (จิตอาสา) 
ระหวางวันท่ี 13 – 14 กุมภาพันธ 2559 
1.5.4(4) สรุปกิจกรรมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 43 
ระหวางวันท่ี 16 – 20 พฤศจิกายน 2558 
1.5.4(5) สรุปกิจกรรมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาค
กลาง ครั้งท่ี 27 “บัวสายเกมส” วันท่ี 8 – 
11 มีนาคม 2559 
1.5.4(6) สรุปกิจกรรมการแขงขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12 “เจาฟาเกมส”
วันท่ี 14 - 18 มีนาคม 2559 
1.5.4(7) สรุปโครงการไหวครู ประจําป 
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กิจกรรม (ฝาย) มีระยะเวลาในการเดินทางนาน แนวทางการ
แกไข ประชุมคัดเลือกสถานท่ีในการจัดทํากิจกรรม เพ่ือใหการ
เดินทางมีความสะดวก และใชเวลาเดินทางนอย (เอกสาร
1.5.4(2)) 

3. โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
นักศึกษาหอพัก กิจกรรมท่ี 1 นักศึกษาหอพักรวมใจพัฒนา
มหาวิทยาลัย ครบรอบ 84 ป วไลยอลงกรณ (จิตอาสา) 
ระหวางวันท่ี 13 – 14 กุมภาพันธ 2559 (เอกสาร1.5.4(3)) มี
การประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 
1.มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 281 คน 2.มีนักศึกษาท้ัง 
6 คณะและ 1 วิทยาลัย 3.มีผลการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมคาเฉลี่ย 3.65  

โดยมีขอเสนอแนะ นักศึกษาบางคนไมไดมีจิตอาสาใน
การทํากิจกรรม ทําเพ่ือตองการผานกิจกรรมจิตอาสาเทานั้น                      
แนวทางการแกไข ใหมีการประชาสัมพันธตัวอยางรุนพ่ีท่ีทํา
กิจกรรมจิตอาสาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหรุนนองเห็นเปนตัวอยาง 
และปฏิบัติตามรุนพ่ี  

4. กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 43 ระหวางวันท่ี 16 – 20 พฤศจิกายน 2558  
(เอกสาร1.5.4(4)) มีการประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 1.มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 6 คน  2 . มีนัก ศึกษารวมกิจกรรม จํานวน 75 
มหาวิทยาลัย 3. มีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมคาเฉลี่ย 4.46 

โดยมีขอเสนอแนะ งบสนับสนุนในการแขงขันกีฬามี
อยางจํากัดทําใหมหาวิทยาลัยจัดสงประเภทการแขงขันกีฬาได
บางประเภท  แนวทางการแกไข มหาวิทยาลัยทําการคัดเลือก
จากการแขงขันกีฬามหาวิทยาเขตภูมิศาสตรภาคกลาง เฉพาะ
ประเภทกีฬาท่ีไดลําดับท่ี 1 และ 2 เทานั้น ถึงจะไดเขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  

5. กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งท่ี 27 “บัวสายเกมส” วันท่ี 8 – 11 
มีนาคม 2559 ( เอกสาร1 .5 .4(5 ))  มีการประเ มินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 1. มีนักศึกษา
เขารวมกิจกรรม จํานวน  500 คน 2. มีนักศึกษาท้ัง 5 
มหาวิทยาลัยเขารวม 3.มีผลการประเมินความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมคาเฉลี่ย 4.41 

2558 วันท่ี 17 กันยายน 2558 
1.5.4(8) สรุปโครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญ
ตราพระราชลัญจกร จุดเทียนชัยถวายพร     
5 ธันวามหาราช ในวันพุธท่ี 2 ธันวาคม 
2558  ณ  มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ ว ไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
1.5.4(9) สรุปโครงการวันลอยกระทง 
ประจําป 2558 ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2558 
1.5.4(10) สรุปโครงการอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรม กิจกรรม เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม วันท่ี 31 สิงหาคม 2558 –          
1 กันยายน 2558 
1.5.4(11) สรุปโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต ประจําป 2559  ณ บริเวณหนา
ศาลากลางจังหวัดหลังเกา จังหวัดปทุมธานี 
และรวมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ วันท่ี 8 , 12 เมษายน 2559 
1.5.4(12) สรุปโครงการสืบสานประเพณี
แหเทียนพรรษา ประจําป 2559 วันท่ี 12 
กรกฏาคม 2559 ณ วัดพลาหาร ตําบล
คลองหก อํ า เภอคลองหลวง  จั งหวั ด
ปทุมธานี 
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โดยมีขอเสนอแนะ นักกีฬามีการฝกซอมกีฬามากกวา 1 

เดือน แตมีงบประมาณสนับสนุนการฝกซอมกีฬาไมเกิน 1 
เดือนหรือนอยกวา แนวทางการแกไข หางบประมาณ
สนับสนุนการฝกซอมกีฬาจากหนวยงานภายนอก  

6. กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
12“เจาฟาเกมส” วันท่ี 14- 18 มีนาคม 2559 (เอกสาร
1.5.4(6)) มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
โครงการ ดังนี้ 1.มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 800 คน 
2.มีนักศึกษาท้ัง 6 คณะและ 1 วิทยาลัย 3.มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคาเฉลี่ย 3.64  

โดยมีขอเสนอแนะ 1.นักศึกษาใหความสําคัญในการ
แขงขันกองเชียร และเชียรลีดเดอร มากกวากีฬา 2.บุคลากร
กองพัฒนานักศึกษาควรทําความเขาใจข้ันตอนการดําเนิน
กิจกรรม และควรมีการประสานงานกับคณะกรรมการให
ชัดเจน แนวทางการแกไข 1.ใหนักศึกษาไดรูถึงวัตถุประสงค
ของการแขงขันกีฬาโดยไมมุงเนนเฉพาะการแขงขันกองเชียร 
และเชียรลีดเดอรเพียงอยางเดียว 2.ควรใหผูดําเนินโครงการ 
ประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือชี้แจงและทําความ
เขาใจในข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมใหชัดเจน  

7. กิจกรรมโครงการไหวครู ประจําป 2558 วันท่ี 17 
กันยายน 2558 โดยองคการนักศึกษา สภานักศึกษา รวมกับ
กองพัฒนานักศึกษา (เอกสาร1.5.4(7)) มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 1. มีนักศึกษา
เขารวมกิจกรรม จํานวน 1,400 คน 2. มีผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมคาเฉลี่ย 4.03  

โดยมีขอเสนอแนะ 1.จัดทําเกณฑการใหคะแนนการ
ตัดสินใหชัดเจนมากข้ึน 2.ตัวแทนผูถือพานบางคณะมีการ
เปลี่ยนตัวแทนผูถือพานจากวันท่ีซอมพิธีไหวครู 3.ประสานงาน
กับผูมอบทุนใหมาถึงมหาวิทยาลัยตามเวลาท่ีกําหนด 4.
นักศึกษาไมมีความสํารวจในพิธีไหวครู แนวทางแกไข 1.ควรมี
ประชุมเพ่ือพิจารณาแกไขเกณฑการตัดสินการใหคะแนน 2.
ควรกําหนดหน า ท่ี ใหคณะกรรมการองคการนัก ศึกษา 
ควบคุมดูแลระเบียบวินัยของนักศึกษาใหมากยิ่งข้ึน 3.ผูดําเนิน
โครงการ ควรแจงผูเก่ียวของ (ผูมอบทุน) ใหชัดเจน ถึงเวลา 
และสถานท่ี ในการจัดกิจกรรม 4.จัดใหรุนพ่ีคอยกํากับควบคุม
นองประจําแถว  
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8.โครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร  

จุดเทียนชัยถวายพร 5 ธันวามหาราช ในวันพุธท่ี 2 ธันวาคม 
2558 (เอกสาร1.5.4(8)) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยองคการนักศึกษารวมกับ
กองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินโครงการพิธีอันเชิญตราพระราช
ลัญจกร จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ บริเวณ
สนามหญาอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร มีการ
ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 1. 
มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 1,400 คน 2.มีนักศึกษาท้ัง 
6 คณะและ 1 วิทยาลัย 3. มีผลการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมคาเฉลี่ย 3.98      

โดยมีขอเสนอแนะ 1.นักศึกษาบางสวน ท่ีไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี ไมมาปฏิบัติหนาท่ีในวันดําเนินการ
กิจกรรม  2.นักศึกษาบางสวนไมไดของท่ีระลึก แนวทางการ
แกไข 1.กําหนดผูปฏิบัติหนาท่ีแตละดานใหชัดเจน และกําหนด
บุคลากรกํากับดูแลนักศึกษาอยางเครงครัด 2.ควรจัดของท่ี
ระลึกใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา และใชงบประมาณอยาง
คุมคา  

9. โครงการวันลอยกระทง ประจําป 2558 ในวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัย (เอกสาร1.5.4(9))โดยสํานัก
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับกองพัฒนานักศึกษา มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 1. มีนักศึกษา
เขารวมกิจกรรม จํานวน 300  คน 2. มีนักศึกษาท้ัง 6 คณะ 
และ 1 วิทยาลัย 3. มีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมคาเฉลี่ย 4.12      

โดยมีขอเสนอแนะ 1.บางจุดแสงสวางไมเพียงพอ      
2.ผู ดู แลรักษาความปลอดภัยบริ เวณงานมีนอยเ กินไป  
3.บุคคลภายนอกสวนใหญไมทราบวามหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม 
แนวทางการแกไข 1.ควรเพ่ิมแสงสวางใหมากข้ึน 2.ควรเพ่ิม
จํานวนผูดูรักษาความปลอดภัยใหมากข้ึน 3.ควรประชาสัมพันธ
ใหบุคคลภายนอกมีสวนรวมในกิจกรรมมากข้ึน เชน ปาย
ประชาสัมพันธ  เว็บไซต หนังสือแจงหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย พรอมท้ังติดตามผลการประชาสัมพันธขอมูล   

10. โครงการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม 
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม วันท่ี 31 สิงหาคม 2558 – 1 
กันยายน 2558 (เอกสาร1.5.4(10)) มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 1. มีผูเขารวม
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กิจกรรม จํานวน 25 คน 2. มีผลการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมคาเฉลี่ย 4.00     

โดยมีขอเสนอแนะ ระยะทางในการเขารวมกิจกรรม
คอนขางไกล  แนวทางการแกไข เลือกสถานท่ีในการจัด
กิจกรรมท่ีใกลมหาวิทยาลัย โดยเลือกท่ีจัดกิจกรรม ณ วัดพลา
หาร ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

11. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป 2559      
ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดหลังเกา จังหวัดปทุมธานี และ
รวมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วันท่ี 8 , 12 เมษายน 
2559 (เอกสาร 1.5.4(11)) มีการประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 1. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
จํานวน  50  คน 2. มีนักศึกษาท้ัง 6 คณะ และ 1 วิทยาลัย 3. 
มีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคาเฉลี่ย 4.59       

โดยมีขอเสนอแนะ ไมควรจัดกิจกรรมในชวงใกล
วันหยุด แนวทางการแกไข ควรจัดกิจกรรมในวันและเวลา
ราชการ 

12. โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป 
2559 วันอังคารท่ี 12 กรกฎาคม 2559 ณ วัดพลาหาร ตําบล
คลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (เอกสาร
1.5.4(12) มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
โครงการ ดังนี้ 1. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 50 คน 
2. มีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคาเฉลี่ย 
4.64 

โดยมีขอเสนอแนะ  นักศึกษาบางสวนไมทราบขาวสาร  
การจัดกิจกรรม แนวทางการแกไข ควรมีการประชาสัมพันธ 
ปายประชาสัมพันธ  เว็บไซต  เว็บเพจ และหนังสือแจ ง
ประชาสัมพันธตามหนวยงาน  
 ขอ 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษามีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (เอกสาร
1.5.5(1)) โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค ตาม
สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
(เอกสาร1.5.5 (2))  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.ดานกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ท่ีกําหนดโดยสถาบัน จํานวน 4 กิจกรรม 

 

1.5.5 (1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปงบประมาณ 2559  
1.5.5(2)  สรุปผลการประเมินการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
2.ดานกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  จํานวน 5 

กิจกรรม 
3.ดานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

จํานวน 4 กิจกรรม  
4.ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

จํานวน 3 กิจกรรม 
5.ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3 

กิจกรรม 
6.กิจกรรมดานอ่ืนๆ  จํานวน 6 กิจกรรม 
- มีกิจกรรมท่ีดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมไมนอย

กวา  รอยละ 80 ผลการดําเนินงาน กําหนดกิจกรรม 21 
โครงการ ดําเนินการทุกโครงการ คิดเปนรอยละ 100 

- มีงบประมาณท่ีใชตามแผนไมนอยกวารอยละ 80  
มีผลการดําเนินการคิดเปนรอยละ 96.69 

- มีคาเฉลี่ยผลการดําเนินการของทุกกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 มีผลการดําเนินการมีคาเฉลี่ย 4.14   

ผลการประเมินความสําเร็จจากโครงการ จํานวน 21 
โครงการ ดังนี้  

1. การพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีประสบการณ 
ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน รวมท้ังเปนผูมีทักษะในการนําผูอ่ืน
และการเปนผูรวมงานท่ีดี มีกิจกรรมท่ีดําเนินการตามแผนการ
จัดกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของโครงการตามแผน            
มีงบประมาณท่ีใชตามแผน รอยละ 99.32 และมีคาเฉลี่ยผล
การดําเนินการเทากับ 3.97 

2. การพัฒนานักศึกษาใหมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง
และสมบูรณท้ังกายและจิตใจ มีกิจกรรมท่ีดําเนินการตาม
แผนการจัดกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของโครงการตามแผน 
มีงบประมาณท่ีใชตามแผนรอยละ 90.91 และมีคาเฉลี่ยผลการ
ดําเนินการเทากับ 4.18 

3. การพัฒนานักศึกษาใหเปนผูท่ีมีสวนรวมรับผิดชอบใน
การบํารุงรักษาวัฒนธรรมไทย มีกิจกรรมท่ีดําเนินการตาม
แผนการจัดกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของโครงการตามแผน  
มีงบประมาณท่ีใชตามแผนรอยละ 99.86 และมีคาเฉลี่ยผลการ
ดําเนินการเทากับ 4.28 

- รายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา  
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 ขอ 6. นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษามีสรุปการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม (เอกสาร 1.5.6(1)) 
และมีการประชุมเสนอแนะแนวทาง (เอกสาร 1.5.6(2))   
เพ่ือนําผลการประเมินจากในปนี้ ไปปรับปรุงกิจกรรม เพ่ือพัฒนา
นักศึกษา โดยไดสรุปในรายงานการประชุมวันท่ี 13 - 14 มิถุนายน 
2559 (เอกสาร 1.5.6(3)) อาทิเชน 

- กิจกรรมโครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ Big Cleaning Day วันท่ี  2 กันยายน 2558  

ปญหาในการดําเนินกิจกรรม คือ จุดบริการน้ําดื่มไมท่ัวถึง 
และ มีอุปกรณนอยกวาจํานวนนักศึกษาท่ีทํากิจกรรม  

มีการนํามาปรับปรุงโดย เพ่ิมจุดใหบริการน้ําดื่มใหมากข้ึน 
และเพ่ิมอุปกรณใหมากข้ึน 

- กิจกรรมสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบ
นิเวศนและจัดทําสื่อการเรียนรู” ระหวางวันท่ี 17 - 19 ตุลาคม 
2558 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวิจิตร วิทยาคาร อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

ปญหาในการดําเนินกิจกรรม คือ การเดินเทาเพ่ือทําฝายมี
ระยะทางท่ีไกลและข้ึนเขา ทางข้ึนเขาคอนขางลาดชัน ขนอุปกรณ
ในการทําฝายข้ึนไปบนเขาคอนขางลําบาก เนื่องจากนักศึกษาอาจ
ไมชินกับเสนทาง  

มีการนํามาปรับปรุงโดย มีการใหคนในพ้ืนท่ีชวยขน
อุปกรณบางสวนข้ึนไปกอนดําเนินกิจกรรม 
       - กิจกรรมโครงการไหวครู ประจําป 2558 วันท่ี 17 กันยายน 
2558 ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ปญหาในการดําเนินกิจกรรม คือ การดําเนินการไมเปน
ตามกําหนดการ ควรดําเนินการตามกําหนดการ ผูมามอบทุนมาไม
ครบตามจํานวนทุน  

มีการนํามาปรับปรุงโดย มีการประสานงานผูมอบทุนให
มาถึงงานตามกําหนดการ 
     - กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12  
“เจาฟาเกมส” วันท่ี 14 - 18 มีนาคม 2559  

ปญหาในการดําเนินกิจกรรม คือ Sport Day มีนักศึกษา
ไมปฏิบัติตามกติกา เชน พยายามแอบเขาหอประชุมเพ่ือเขา
รวมงาน มีการนํามาปรับปรุงโดย มีการจัดหาเจาหนาท่ีคอยกํากับ
ดูแลทางเขาออกทุกจุด  

1.5.6(1)  สรุปผลการประเมินการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1.5.6(2) รายงานการประชุมวันท่ี 15 
กรกฎาคม 2558 
1 . 5 . 6 ( 3 )  ร า ย ง านกา รป ร ะชุ ม วั น ท่ี   
13 – 14 มิถุนายน 2559 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6)  5.00 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงช้ีท่ี 1.5  
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. กองพัฒนานักศึกษาไดรับความรวมมือจากคณบดี 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และนักกิจการ
นักศึกษาของแตละคณะ/วิทยาลัยเปนอยางดีในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ         
ในพระบรมราชูปถัมภ ใหความสนใจในการเขารวม
กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
3. มีแกนนํานักศึกษา องคการนักศึกษา และสภา
นักศึกษา ท่ีใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม        
เปนอยางดี 

1. มีการจัดประชุมการจัดกิจกรรมรวมกับคณบดี        
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และนักกิจการ
นักศึกษาของแตละคณะ/วิทยาลัย 
2. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ใหมากยิ่งข้ึน 
3. จัดอบรมแกนนํานักศึกษา เพ่ือใหมีศักยภาพในการ
เปนแกนนําในการจัดกิจกรรม    
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ไมควรจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม ในวันและเวลา
เดียวกัน 
2. ควรจัดกิจกรรมไม ใหตรงกับเวลาเรียนของ
นักศึกษา 

1. มีการกําหนดวันจัดกิจกรรมไมใหตรงกับกิจกรรม
ของคณะ/วิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
2. ควรจัดกิจกรรมในวันพุธ เวลา 13.00-16.30 น.       
เพ่ือไมใหกระทบกับเวลาเรียนของนักศึกษา 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
          มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรม  Google App For Education สําหรับอาจารยและบุคลากร เพ่ือพัฒนา
อาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกหนวยงาน หลังจากไดรับการอบรม อาจารยและบุคลากร สามารถนํา
โปรแกรม Google App For Education มาใชในการจัดเก็บขอมูล ติดตอประสานงาน สงขอมูลขาวสารกับ
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภและหนวยงานภายนอก 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: อ.ดร.สุพจน  ทรายแกว ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1.ผศ.ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ  2. อ.ดร.ปยะ  กลาประเสริฐ 
3. อ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 4. อ.อัจจิมา  มั่นทน 
5. นางสาวกรรณิกา สรอยสําโรง 6. นางสาวกัญชญาวีร กุลพิพัฒนเตชนาถ 
7. นายชูศักด์ิ ขันธชาติ 8.นางสาววนิดา  พิงสระนอย  
9. นางสาวจิตตินันท พันธุสุจริต  10.นายสรยุทธ สุทธิมา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โทรศัพท : 02-9093036 โทรศัพท : 02-9093036 
:  research@vru.ac.th :  research@vru.ac.th 

ผลการดําเนินงาน 
ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 ขอ 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
มหาวิทยาลัย มีระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัย
และงานสรางสรรค โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการ
พัฒนาฐานขอมูล เพ่ือใหทุกคณะ/หนวยงานและหนวยงาน
ภายนอก สามารถเขาถึงขอมูลได ดังนี้  
1. ระบบฐานขอมูลนักวิจัย (เอกสาร 2.1.1(1)) โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําระบบการจัดการสารสนเทศ
การวิจัย  เพ่ือจัดทําเปนฐานขอมูลนักวิจัย โดยกําหนดให
ลงทะเบียนนักวิจัยผานทางระบบออนไลน ซ่ึงมีการจัดเก็บ
ขอมูลเก่ียวกับ 1) โครงการวิจัย 2) งบประมาณ 3)แหลงทุน 4) 
การตีพิมพเผยแพร 5) ผลงานวิจัยท่ีไดรับรางวัล และ 6) การ
นํางานวิจัยไปใชประโยชน   
2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (National 
Research Management System: NRMS) ท่ีหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงฐานขอมูลได 
(เอกสาร 2.1.1(2))   
3. ระบบการสืบคน/แหลงคนควางานวิจัย โดยสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนผูใหบริการฐานขอมูล
ออนไลน ใหแก  นักวิจัย คณาจารย  นักศึกษา เชน ฐาน 
Collection ยอยแยกตามสาขาวิชา ท้ัง 14 ฐาน  ฐานขอมูล
ของ สกอ.  ฐานขอมูลท่ีบอกรับเปนสมาชิก  และฐานขอมูล
วิทยานิพนธไทย เ พ่ือประโยชนในการสืบคนงานวิจัยท้ัง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (เอกสาร 2.1.1(3)) และ

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับ
การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ี
ใชประโยชนไดจริง ดังนี้ 
2.1.1(2) ระบบฐานขอมูลนักวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
(http://roms.vru.ac.th/) 
2.1.1(2) ฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญา 
2.1.1(3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แหงชาติ(National Research 
Management System: NRMS) 
2.1.1(4) บริการฐานขอมูลออนไลน 
สํานักวิทยบริการฯ 
(http://lib.vru.ac.th/?q=node/20) 
2.1.1(5) ระบบ VRU Library VPN  
(http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852) 
2.1.1(6) เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(http://rd.vru.ac.th) 
2.1.1(7) แผนกลยุทธสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 5 ป 
2.1.1(8) แผนปฏิบัติราชการประจําป 
2.1.1(9) ระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ
กับการวิจัย 
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สามารถใชบริการ VRU Library VPN เชื่อมตออินเทอรเนต
จากท่ีบานตนเองเขามาสืบคน ท่ีสํานักวิทยบริการและ
ฐานขอมูลออนไลนท่ีใหบริการตางๆได (เอกสาร 2.1.1(4))   
4. เว็บไซตของสถาบันวิจัย www.rd.vru.ac.th ซ่ึงมีขอมูล
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค
ของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 2.1.1(5) – 2.1.1(9))  เชน  
   1) แผนกลยุทธ 2556-2560 และฉบับทบทวน 2558-2560 
ซ่ึงภาคีทุกสวนของมหาวิทยาลัย รวมถึงผูแทนคณาจารย 
ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือรวมกันกําหนดนโยบาย ทิศทางการวิจัย เพ่ือ
จัดทําแผนฯ และกรอบการดําเนินการโครงการวิจัยมุงเปาของ
มหาวิทยาลัย สูการพัฒนางานวิจัยคุณภาพงานวิจัยท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน   
   2) ระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการวิจัยตางๆ   
   3) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทตางๆ   
   4) คูมือการวิจัย เพ่ือใหผูบริการและคณาจารย รวมท้ัง
บุคคลท่ัวไปสามารถเขาถึงและใชประโยชนได  
5. ฐานขอมูล สําหรับเผยแพรบทความวิจัยผานสารสนเทศ
ทางเว็บไซต เพ่ือเผยแพรงานวิจัยสูสาธารณชน (เอกสาร 
2.1.1(10)) ผาน https://www.tci-thaijo.org/index.php 
เพ่ือเผยแพรงานวิจัยสูสาธารณชน เพ่ือเปนแหลงสืบคนขอมูล 
บทความเผยแพรงานวิจัยของคณาจารย ซ่ึงมหาวิทยาลัย และ 
บุคคลภายนอกซ่ึงสามารถเขาถึงขอมูลได โดยดาวนโหลด
เอกสารออนไลน โดยมหาวิทยาลัยมีวารสารท่ีอยูในระบบ 4  
วารสาร คือ 1) วารสารบัณฑิตศึกษา 2) วารสารวไลยปริทัศน 
3) วารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และ 4) วารสารวิจัยและพัฒนา สายสังคมศาสตร 
        นอกจากระบบของสวนกลางมหาวิทยาลัยแลว แตละ
คณะยังสงเสริมระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของ
คณะดานการวิจัย เชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
เว็บไซตดานการสงเสริมการทําวิจัยของคณะ  มีขอมูลออนไลน 
มีแหลงเชื่อมโยงขอมูลงานวิจัยจากหนวยงานภายนอก มี
นําไปใชประโยชนจากงานวิจัย และไดรับหนังสือตอบรับ
ขอบคุณในการนําไปใชประโยชน มีขอมูลทองถ่ินท่ีเปน
ประโยชนตอการวิจัย มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจัย  มีบทความเผยแพรงานวิจัยของคณาจารย
สูสาธารณชน เปนตน 

2.1.1(10) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย 
2.1.1(11) การเผยแพรบทความวิจัย ผาน
ระบบ https://www.tci-
thaijo.org/index.php 

http://www.rd.vru.ac.th/
https://www.tci-thaijo.org/index.php
https://www.tci-thaijo.org/index.php
https://www.tci-thaijo.org/index.php


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2558 

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

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

55  

ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 ขอ 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้   
มหาวิทยาลัยฯ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุน
พันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี้ 
1. หองปฏิบัติการวิจัย ศูนยวิทยาศาสตร ท่ีใหบริการดาน
หองปฏิบัติการ โดยใหบริการกับนักศึกษา คณาจารย และ
นักวิจัย (เอกสาร 2.1.2(1)) และมีระบบรักษาความปลอดภัย
ของหองปฏิบัติการ โดยผานการประเมินความสามารถ
หองปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 หมายเลข
การรับรองระบบงานท่ี-0102 ออกให ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 
2559  หมดอายุ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ของสํานักบริหาร
และรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ ซ่ึงมี
ขอกําหนด กฎระเบียบ และเง่ือนไขการรับรองหองปฏิบัติการ
ครอบคลุมทุกดาน ตั้งแตดานการเตรียมตัวอยางไปจนถึงความ
ชํานาญในการวิเคราะหทดสอบ การเก็บบันทึกและรายงานผล 
ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การ
ปฏิบัติการแกไขและปองกัน สถานท่ีและสภาพแวดลอม 
เครื่องมือ รวมถึงการประมาณคาความไมแนนอน เปนตน 
(เอกสาร 2.1.2(2)) และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการโดยใชระบบคียการดผานเขา-ออก ภยหลังเวลา
ราชการ เปนตน 
        นอกจากนั้น คณะตางๆ ยังใหบริการสิ่งสนับสนุนการ
วิจัยแกคณาจารย นักศึกษา และบุคคลภายนอก ตามบริบท
ของคณะ เชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนศูนยเครื่องมือใน
การใหบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร  เปนตน 
2. ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค โดยจัดตั้ง “คลินิกวิจัย”เพ่ือใหคําปรึกษาและ
ความรูเก่ียวกับงานวิจัยใหกับนักศึกษา คณาจารย และนักวิจัย 
จากผูทรงคุณวุฒิทางดานการวิจัย (เอกสาร 2.1.2(3)) และ
ดําเนินการในรูปแบบบริการวิชาการ และการสัมมนา   
3. แหลงบริการสารสนเทศในการสืบคนผลงานวิจัย      
       มหาวิทยาลัยมีการใหบริการท่ีเอ้ือตอการเรียนการวิจัย  
โดยมี การใหบริการผานสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีใหบริการหนังสือใหมผานทางหองบรรณาภิรมย 
และหนังสือท่ัวไปอ่ืนๆ ภายในหองสมุด มีการสํารวจความ
ตองการทรัพยากร เชน เอกสาร ตํารา ท่ีใชประกอบการเรียน
การสอน และการวิจัยผ านทางสํ านักวิทยบริการและ
สารสนเทศ ในการดําเนินการจัดซ้ือตอไป  

2.1.2(1) หนาเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตร 
โดยมีหองปฏิบัติการวิจัยสังกัดศูนย
วิทยาศาสตร 
2.1.2(2) เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 : 2005 
2.1.2(3) “คลินิกวิจัย”สําหรับให
คําปรึกษาดานการวิจัย 
2.1.2(4) หองสมุด  (สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนควา
งานวิจัย) 
2.1.2(5) บริการฐานขอมูลออนไลน 
สํานักวิทยบริการ 
(http://lib.vru.ac.th/?q=node/20) 
2.1.2(6) ระบบ VRU Library VPN  
(http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852) 
2.1.2(7)  โครงการเขารวมนําเสนอ
ผลงาน Thailand Research Expo 
2015 
2.1.2(8)  โครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการระดับชาติ กลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 7 
2.1.2 (9)  บันทึกความเขาใจดวยความ
รวมมือทางวิชาการและวิจัย 
บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง   
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมกับ สกว.  
บันทึกขอตกลงความรวมมือดานทรัพยสิน
ทางปญญา ระหวางกรมทรัพยสินทาง
ปญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
- SIPA Tech Startup Club ระหวาง
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ (องคการมหาชน) และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ           
ในพระบรมราชูปถัมภ   
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        สําหรับการคนควาขอมูลการวิจัยผานรูปแบบตางๆ 
(เอกสาร 2.1.2(4)) และใหบริการฐานขอมูลออนไลนท้ังแบบ
บอกรับสมาชิกและแบบไดรับการสนับสนุนจากสกอ. ตลอดจน
ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย ฐานขอมูลการสืบคนงานวิจัย เชน 
Science Direct, pro Quest และยังมีสัญญาณ WiFi ท่ัวท้ัง
มหาวิทยาลัย และติดตั้งภายในหองตางๆใหอาจารยไดศึกษา
คนควาสืบคนขอมูลงานวิจัย  ผานทาง web site และ web 
site สถาบันวิจัยและพัฒนา และ web site อ่ืนๆ (เอกสาร 
2.1.2(5)) และเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกคณาจารย 
นักศึกษา และนักวิจัย ในการสืบคนขอมูลดังกลาวจากท่ีบาน 
ผานทาง VRU Library VPN (เอกสาร 2.1.2(6))   

4. มหาวิทยาลัยสงเสริมการดําเนินการกับเครือขายดานการ
วิจัย และรวมจัดการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ือใหเกิดบรรยากาศในการวิจัย  
   4.1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการกับเครือขายดานการวิจัย  
โดยบรรรจุเปนโครงการสรางเครือขายความรวมมือดานการทํา
วิจัยและการผลิตงานสรางสรรค  และมีการดําเนินการ 
(เอกสาร 2.1.2(7)) เชน 
       1) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ รวมกับ สกว. และพัฒนาชุดโครงการรวมกัน  2 โครงการ
คือ  
           1.1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและขอเสนอ 
ชุดโครงการวิจัยเพ่ือชุมชนทองถ่ินของกลุมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสูความเปนเลิศดานการพัฒนาทองถ่ิน ของ “กลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุมศรีอยุธยา” 
            1.2) โครงการ “การถอดบทเรียนระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
       2) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย 
รวมกับ สกอ. ในการดําเนินงานผานศูนยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
       3) คณะทํางานวิชาการรับใชสังคมของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ดําเนินการรวมกับเครือขาย Engagement Thailand 
เชื่อมโยงการจัดการพันธกิจ การสอน บริการทางวิชาการ หรือ 
งานวิจัยของแตละคณะ รวมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) 
และสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ (สสร.)  
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      4) บันทึกขอตกลงความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญา 
ระหวางกรมทรัพยสินทางปญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, SIPA Tech Startup Club 
ระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  
   4.2 มหาวิทยาลัยจัดการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ 
ดังนี้ (เอกสาร 2.1.2(8)) 
        1) เจาภาพรวมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ กลุมศรี
อยุธยา ครั้งท่ี 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยเขาจัดนิทรรศการและนํานักวิจัยเขารวมนําเสนอ  
        2) เจาภาพรวมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเครือขาย ครั้งท่ี 2 
        3) เจาภาพรวมการจัดโครงการประชุมวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ASTC ครั้งท่ี 3 
        4) เจาภาพการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 
2559 นวัตกรรมการจัดการ: การเปลี่ยนแปลงสูความสําเร็จ 
        5) เจาภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
บัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 3 
        6) การนําเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในงาน 
Thailand Research Expo 2015 จัดนิทรรศการ ภายใต
หัวขอ “สุขภาพ การแพทย สังคมผูสูงอายุและผูดอยโอกาส”  
และไดรับการคัดเลือกงานวิจัยผลิตภัณฑครีมและโลชั่น
เห็ดหอมของ ผศ.ณพัธอร บัวฉุน เปนผลิตภัณฑเดนของงาน
เขารวมงานแถลงขาวและเผยแพรทางสื่อตางๆมากมาย อาทิ 
หนังสือขวัญเรือน และรายการ”แจว”ทางไทยทีวีสีชอง 3  
 ขอ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
1. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย              
ใหแกคณาจารย และนักวิจัยเพ่ือทําวิจัย  2 ชองทางคือ 
   1.1 งบประมาณแผนดิน (ผานการพิจารณาโดย 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก สํานักงานสภาวิจัยแหงชาติ; วช.) และ 
ทุน สกอ. 
   1.2 งบประมาณรายได (รอยละ 2 ของงบประมาณ แตละป) 
        สําหรับงบประมาณรายได  ผานระบบการบริหารโดย
กองทุนวิจัย ซ่ึง มีคณะกรรมการกองทุนวิจัย ( เอกสาร 
2.1.3(1)) และคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยพิจารณา

2.1.3(1) คําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการ
พิจ า รณา ทุนสนับสนุนการวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัย 
2.1.3(2) คําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการ
พิจารณากองทุนเพ่ือสนับสุนนการพัฒนา
งานวิจัย 
2.1.3(3) ผลการพิจารณางานวิจัยจาก
ภายนอก (วช.) 
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ขอเสนอโครงการ ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนตัวแทนแตละคณะ 
ทําหนาท่ีกลั่นกรองและพิจารณาการใหทุนแตละประเภท
(เอกสาร 2.1.3(2)) ซ่ึงทุนวิจัยแบงออกเปน 7 ประเภทดวยกัน 
ไดแก 1) วิจัยในชั้นเรียน 2) นักวิจัยรุนใหม 3) นักวิจัยรุนกลาง 
4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนสังคม 5) งานวิจัยเพ่ือสรางองค
ความรูหรือนวัตกรรม 6) งานวิจัยเพ่ือขอผลงานทางวิชาการ 
และงานวิจัยสถาบันและ 7) R2R  
          ท้ั งนี้ ได ดํ า เนินการจัดสรรงบประมาณแผนดิ น 

(เอกสาร 2.1.3(3)) และงบประมาณรายได ใหแกคณาจารย

และนักวิจัยโดยผานคณะ/หนวยงาน เปนไปตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป (เอกสาร 2.1.3(4) -2.1.3(6))  และจัดสรร

งบประมาณผานคณะ/หนวยงาน ตามประกาศอนุมัติทุน

ประเภทตางๆ 

2.1.3(4)  แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  
2.1.3( 5 )  ต า ร า ง แ ส ด ง ก า ร ส รุ ป
งบประมาณจัดสรรประจําปงบประมาณ 
2.1.3(6) ประกาศอนุมัติทุน 

 ขอ 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ าป  ( เอกสาร  2 .1 .4 (1) )  และดํ า เนิ นการผ าน
คณะกรรมการกองทุนวิจัย (เอกสาร 2.1.4(2)) ในการ
พิจารณากลั่นกรองและอนุ มัติ งบประมาณ เ พ่ือจัดสรร
งบประมาณ และสรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณ 
(เอกสาร 2.1.4(3)) 
    การจัดสรรงบประมาณเ พ่ือสนับสนุนการ เผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 
    1. การนําเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจายในการไปเสนอผลงาน โดยอาจารยสามารถ
เสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการ
สนับสนุนเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและ
ตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
พ.ศ. 2558 (เอกสาร 2.1.4(4) - 2.1.4(5)) 
     2. การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย
อาจารยสามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ 
โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ
และอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําผลงานวิจัยบทความวิจัย
ในวารสารในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
(เอกสาร 2.1.4(4) - 2.1.4(5))  โดยการจัดสรรเงินพิจารณา

2.1.4(1) แผนปฏิบัติราชการประจําป 
2.1.4(2) คําสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการ
กองทุนวิจัย 
2.1.4(3) รายงานการเบิกจายงบประมาณ 
2.1.4(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง 
หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุน
การนํ า เสนอผลงานวิ จั ยและตี พิมพ
บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558  
2.1.4(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง 
หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุน
การนํ า เสนอผลงานวิ จั ยและตี พิมพ
บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 2) 
2.1.4(6) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัล
สนับสนุนงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐ0 
จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558 
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สอดคลองกับระดับของผลงานตีพิมพในวารสารท่ีอยู ใน
ฐานขอมูล ISI และฐานขอมูลสากลอ่ืน และในวารสาร
ระดับชาติท่ี สกอ.ยอมรับ 
    3. สนับสนุนงานสรางสรรคหรือส่ิงประดิษฐท่ีมีการ
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ โดยอาจารยสามารถเสนอ
ผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุน
เปนไปตามประกาศมหาวทิยาลัยเรื่องหลักเกณฑและอัตราการ
จายเงินรางวัลสนับสนุนงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐ 0 จาก
งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558 (เอกสาร 2.1.4(6)) 
    4. จัดสรรงบประมาณในการจัดทําวารสารเพ่ือสนับสนุน
การเผยแพรผลงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (เอกสาร 
2.1.4(1)) 
 
 ขอ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
    1. มหาวิทยาลัย สงเสริมอาจารย/นักวิจัย ใหเขารวมประชุม 
อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย และ
เพ่ือนําความรูมาเปนพ้ืนฐานหรือตอยอดในการพัฒนาตนเอง  
โดยจัดสรรเปนงบพัฒนาบุคลากร แยกจากงบประมาณ
นําเสนอผลงานวิจัยซ่ึงจัดสรรโดยกองทุนวิจัย 
    2. มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการการสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและงานสรางสรรค อาทิเชน  
    1) โครงการอบรม“คลินิกวิจัย; พัฒนาระบบสนับสนุน
การผลผลงานวิจัย” เพ่ือชวยเหลือ ใหคําแนะนําในการทําวิจัย
ใหกับนักวิจัย เพ่ือท่ีนักวิจัยจะสามารถสรางสรรคงานวิจัยท่ีดีได 
(เอกสาร 2.1.5(1))  
    2) โครงการอบรมคายวิชาการเพ่ือขอผลงานวิชาการ โดย
เชิญผูทรงคุณวุฒิในศาสตรและสาขาท่ีตรงหรือใกลเคียงกับนักวิจัย
ท่ีตองการพัฒนางานวิจัยเพ่ือขอผลงานทางวิชาการ มาเปนท้ัง
วิทยากรและพ่ีเลี้ยงใหกับนักวิจัยตั้งแตในการเขียนขอเสนอ
โครงการเพ่ือขอสนับสนุนทุนวิจัย จนกระท่ังงานวิจัยสมบูรณ 
(เอกสาร 2.1.5(2))  
    3) โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ 
โดยยกยองและเชิดชูเกียรติใหกับนักวิจัยดีเดนในดานตางๆ โดยจะ
มีการมอบรางวัลโดยอธิการบดีเปนประจําทุกปในงานวันเจาฟา 
(เอกสาร 2.1.5(4)) และมีการดําเนินการในระดับคณะ เชน คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการสรางขวัญและกําลังใจและ

2.1.5 (1) โครงการอบรม“คลินิกวิจัย
พัฒนาระบบสนับสนุนการผลงานวิจัย” 
2.1.5 (1) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
และขอเสนอชุดโครงการวิจัยเพ่ือชุมชน
ทองถ่ิน  
ของ “กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคกลาง-
ศรีอยุธยา” 
คลินิกวิจัย: เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
เพ่ือเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
กิจกรรม 5 สงเสริม รางวัล เชิดชูเกียรติ
นักวิจัยดีเดน 
2.1.5(2) โครงการอบรมคายวิชาการเพ่ือ
ขอผลงานวิชาการ 
2.1.5(3) โครงการ “เชิดชูเกียรตินักวิจัย” 
2.1.5(4) รางวัลนักวิจัยดีเดนงานราชภัฏ
วิจัย 
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ยกยองผลงานวิจัยดีเดน โดยมอบโลรางวัลใหแกอาจารยคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในงานสัปดาหวิทยาศาสตร 
   4) การคัดเลือกนักวิจัยเพ่ือเขารับรางวัลนักวิจัยดีเดน
งานราชภัฏวิจัย 
    5) การสรางขวัญ  กําลังใจ  โดยการสนับสนุนเงิน
รางวัลการตีพิมพบทความนําเสนอบทความวิจัย เพ่ือเปนขวัญ
และกําลังใจสําหรับนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุน
จากภายในและภายนอก ตามเกณฑ ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 มหาวิทยาลัยฯ  มีการสนับสนุนในเรื่องการคุมครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน โดย
มอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการกําหนดข้ันตอนตางๆ 
ในเรื่องการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพยสินทาง
ปญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  เ พ่ือชวยคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (เอกสาร2.1.6(1)) และจัดทํา
ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและอัตราการจัดสรร
สิทธิประโยชนดานทรัพยสินทางปญญา (เอกสาร2.1.6(2)-
เอกสาร 2.1.6(4))  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการ
วิจัยโดยมีจรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดยยึด
ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(เอกสาร 2.1.6(5))  โดยมีการดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
ซ่ึงมีผลงานท่ีกําลังดําเนินการ ดังเอกสารท่ี 2.1.6(6)   
 
 

2.1.6(1)  ข้ันตอนการดํ า เนิ นงานจด
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพยสิน
ทางปญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2.1.6(2) ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวย
หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุน
และจั ดสร รผลประ โยชน ใน งาน ท่ี มี
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558 
2.1.6(3) ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวย
หลักเกณฑและอัตราจัดสรรสิทธิประโยชน
ดานทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.2554 
2.1.6(4) ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวย
หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุน
งานสร า งสรรคหรื อสิ่ งประดิษฐ จาก
งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558 
2.1.6(5) จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและ
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ  ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
2.1.6(6) ผลงานการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาของ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏว ไลยอลงกรณ       
ในพระบรมราชูปถัมภ  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) 5.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: 1) อ.ดร.สุพจน  ทรายแกว ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) ผศ.ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทกัษ  2) อ.ปยะ  กลาประเสริฐ 
3) อ.พรรณวิภา  แพงศรี   4) นางสาววนิดา  พิงสระนอย 
5) นายชูศักด์ิ ขันธชาติ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี) คณะ/วิทยาลัย 
โทรศัพท : 02-9093036 โทรศัพท : - 
E-mail : Research@vru.ac.th E-mail : - 

ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัย ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน อ.ประจําและนักวิจัยประจํา
ท้ังหมดรวม 22,635,325.28 บาท มี อาจารยท่ีนับปฏิบัติงานจริง (ไมรวมศึกษาตอ) จํานวน 361.50 คน จํานวน
นักวิจัยประจํา จํานวน - คน รวมท้ังหมด 361.50 คน (ท่ีมา: ขอมูลพ้ืนฐานจํานวนอาจารย สํานักงานอธิการบดี 
ขอมูล ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2559) โดยสรุปผลคะแนนไดดังนี้  

ตารางขอมูลพ้ืนฐาน 

ท่ี หนวยงาน 

จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรค (บาท) จํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด 

(นับปฏิบัติงานจริงไม
รวมผูลาศึกษาตอ) 

ภายนอก ภายใน รวม 

1 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1,070,000 3,918,600 4,988,600 86 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  750,000 3,468,600 4,218,600 70.5 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  320,000 450,000 770,000 15.5 

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 4,247,000 4,247,000 34 

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 50,490 3,022,000 3,072,490 22.5 

4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 88,235.28 3,425,500 3,513,735.28 75 

5 คณะครุศาสตร 0 535,500 535,500 61.5 

6 คณะวิทยาการจัดการ 0 5,043,000 5,043,000 56.5 

7 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 175,000 1,060,000 1,235,000 26 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 175,000 440,000 615,000 4 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ 0 620,000 620,000 22 

8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 1 

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 1,383,725 21,251,600 22,635,325 362.50 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัย      

ที่ หนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

1 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4,988,600 86 58,006.98 

4.98 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4,218,600 70.5 59,838.30 
- กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 770,000 15.5 49,677.42 

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4,247,000 34 124,911.76 4.97 
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ที่ หนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3,072,490 22.5 136,555.11 5.00 
4 คณะมนุษยศาสตรฯ 3,513,735.28 75 46,849.80 5.00 
5 คณะครุศาสตร 535,500 61.5 8,707.32 5.00 
6 คณะวิทยาการจัดการ 5,043,000 56.5 89,256.64 1.74 

7 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1,235,000 26 47,500.00 
5.00 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 615,000 4 153,750.00 

- กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรฯ 620,000 22 28,181.82 
8 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 0 1 0.00 0.00 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย) 3.96 

  
  การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 4.51  คาเฉลี่ย  3.96 3.96 คะแนน ไมบรรลุ 
 
 

วิธีการคํานวณ (จําแนกรายคณะ) 
1) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายใน จํานวน 3,918,600 บาท ภายนอก จํานวน 1,070,000 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 4,988,600 
บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 86 คน (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี = 
4,218,600 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด 70.5 คน กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ = 770,000 บาท มีอาจารย
ประจําทั้งหมด 15.5 คน) ดังนี้ 
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน = 4,218,600 /จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา=70.50) = 59,838.30 บาทเมื่อเทียบคาคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 4.99) 

วิธีการคํานวณ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

4,218,600 
= 59,838.30 บาท/คน 

70.5 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
59,838.30 

x 5 = 4.99 คะแนน 
60,000 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน = 770,000 /จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา=15.50) = 49,677.42 บาทเมื่อเทียบคาคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 4.97) 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
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วิธีการคํานวณ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
1.คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

770,000 
= 49,677.42 บาท/คน 

15.5 

2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
49,677.42 

x 5 = 4.97 คะแนน 
50,000 

 
ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนนุงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คะแนนในระดับคณะ เทากับ คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของ
ทุกกลุมสาขา = 4.99 + 4.97/ 2= 4.98 
 

2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย 
จํานวน 4,247,000 บาท จากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน  -  บาท รวมทั้งหมด จํานวน 4,247,000 บาท มีอาจารย
ประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 34 คน และนักวิจัยประจํา จํานวน 0  คน รวมทั้งหมดจํานวน 34 คน 

แสดงวิธีการคํานวณ  
4,247,000 

= 124,911.76 บาท/คน 
34 

 

แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
124,911.76 

x 5 = 5.00 คะแนน 
60,000 

 
 ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ทั้งหมดเทากับ  124,911.76 บาท/คน เทากับ 5 
คะแนน 

3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 
3,022,000 บาท จากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 50,490 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 3,072,490 บาท มีอาจารย
ประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 23 คน และนักวิจัยประจํา จํานวน 0  คน  รวมทั้งหมดจํานวน 23 คน 

แสดงวิธีการคํานวณ  
3,072,490 

= 136,555.11   บาท/คน 
22.5 

 
แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

136,555.11       
x 5 = 5.00  คะแนน 

60,000 

 ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งหมดเทากับ 136,555.11 บาท/คน เทากับ 5 คะแนน  
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4) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ได รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3,425,500 บาท ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 88,235.28 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 
3,513,735.28 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 75  คน และนักวิจัยประจํา จํานวน 0  คน 
รวมทั้งหมดจํานวน 75 คน 

แสดงวิธีการคํานวณ  
3,513,735.28 

= 46,849.80  บาท/คน 
75 

แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
41,000     

x 5 = 5.00 คะแนน 
25,000 

 ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ทั้งหมดเทากับ 46,849.80 บาท/คน เทากับ 5 
คะแนน 

 5) คณะครุศาสตร  ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 535,500 
บาท ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน - บาท รวมทั้งหมด จํานวน 535,500 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผู
ศึกษาตอ) จํานวน 61.5 คน และนักวิจัยประจํา จํานวน 0 คน รวมทั้งหมดจํานวน 61.5 คน 

แสดงวิธีการคํานวณ  
535,500 

= 8,707.32 บาท/คน 
61.5 

แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
8,707.32 

x 5 = 1.74 คะแนน 
25,000 

 ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะครุศาสตร ทั้งหมดเทากับ 8,707.32 บาท/คน เทากับ 1.74 คะแนน  

6) คณะวิทยาการจัดการ ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน 5,043,000 บาท 
จากภายนอก จํานวน - บาท รวมทั้งหมด จํานวน 5,043,000 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) 
จํานวน  56.5  คน และนักวิจัยประจํา จํานวน 0  คน  รวมทั้งหมดจํานวน 56.5 คน 

แสดงวิธีการคํานวณ  
5,043,000 

= 89,256.64 บาท/คน 
56.5 

แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
89,256.64 

x 5 = 5.00  คะแนน 
25,000 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2558 

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

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

65  

 ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะวิทยาการจัดการ  ทั้งหมดเทากับ 89,256.64 บาท/คน เทากับ 5 คะแนน  

7) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย 
จํานวน 1,060,000 บาท ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 175,000 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 985,000บาท มีอาจารย
ประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน รวมทั้งหมด 26 คน และนักวิจัยประจํา จํานวน - คน รวมทั้งหมดจํานวน 
26 คน 

เนื่องจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีหลักสูตรที่สังกัดอยูในกลุมวิชาวิทยาศาสตรฯ และกลุมสาขาวิชา
สังคมศาสตร จึงคํานวณแยกออกเปน 2 สูตรดังนี้ 

 7.1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ไดรับเงินสนับสนุนวิจัย
หรืองานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 440,000 บาท ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 175,000 บาท รวม
ทั้งหมด จํานวน 615,000 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) รวมทั้งหมด 4 คน และนักวิจัยประจํา 
จํานวน 0  คน รวมทั้งหมดจํานวน 4  คน 
 แสดงวิธีการคํานวณ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

615,000  
= 153,750 บาท/คน 

4 

แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
153,750 

x 5 = 5.00 คะแนน 
60,000 

 
 ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ทั้งหมด
เทากับ 153,750 บาท/คน เทากับ 5 คะแนน 
 

7.2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ไดรับเงินสนับสนุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายใน จํานวน 620,000 บาท ภายนอก จํานวน - บาท รวมทั้งหมด จํานวน 620,000 บาท มีอาจารย

ประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) รวมทั้งหมด 22 คน และนักวิจัยประจํา จํานวน 0 คน รวมทั้งหมดจํานวน 22 คน 
 
แสดงวิธีการคํานวณ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

620,000     
= 28,181.82 บาท/คน 

22 

แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
28,181.82 

x 5 = 5.00 คะแนน 
25,000 

 
ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนนุงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ทั้งหมดเทากับ 
28,181.82 บาท/คน เทากับ 5 คะแนน 
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ดังน้ัน สรุปผลคะแนน (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ) 
5.00+5.00 

= 5.00  คะแนน 
2 

 
 ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทั้งหมดเฉลี่ยทั้ง 2 กลุม (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
ฯ และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) เทากับ 47,500 บาท/คน เทากับ 5 คะแนน  

8) สถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ไมมีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน 
มีจํานวนนักวิจัยประจํา จํานวน 1 คน  คะแนนเทากับ 0.00 คะแนน 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : สัญญารับทุนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร  ชื่อเอกสาร 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
การวิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมของ
มะมวงโดยใชลําดับนิวคลีโอไทด ของยีน rpo C1 
และ rbcL 

200,000 
 

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต 
 

 
 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตนํ้าตาล
ดวยเทคโนโลยสีะอาด 

42,000 
 

อ.ดร.วีระวัฒน อุนเสนหา 
  

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  

70,000  
 

อ.อรรถพร ธนูเพ็ชร  
 

  

นวัตกรรมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียจาก
ระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือลดภาวะโลกรอน  

352,000  
 

อ.ดร.นิสา พักตรวิไล  
 

วช  
 

 

การจําแนกชนิดและปริมาณของโอลิโกแซคคาไรด
ในผักผลไมและศึกษาคุณสมบัติการเปนพรีไบโอติก 

720,000 อ.ดร.พรรณวิภา แพงศร ี
วช  

นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารเสริมจากขาวน่ึง อาหาร
เสริมทางการแพทยประเภทอาหารทางสายให
อาหารชนิดดื่มสําหรับผูมีภาวะเบาหวานชนิดท่ี 2 
จากแปงตานการยอยจากขาวน่ึง  

669,600 
(837,000) 

 
 

ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระ
พิทักษและนางสาวเบญจ
พรรณ บุรรัตน 
 

วช  
 

 

การวิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมของ
กลวยไมรองเทานารีสกุลเพฟโอเพดิลัม สกุลยอยบ
ราคิเพทาลัมโดยใชลําดับนิวคลีโอไทดของตําแหนง
จําเพาะ  

595,000 
(850,000) 

 
 

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต 
และรศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต 
 
 

วช  
 

 

พัฒนาศูนยการเรียนรูดานการจัดการขยะโดย
วิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวมของชุมชน 
 
 
 

450,000  
 

ผศ.ดร.อารีย สงวนช่ือ  
อ. ดร.สุนทรี จีนธรรม  
ผศ. ดร.สิตา ทิศาดลดิลก 
อ.กฤติเดช มิ่งไม และ  
อ.พิชสุดา เดชบุญ  

วช  
 

 

การจัดการ นํ้าเสีย ชุมชนแบบบูรณาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง  
 
 

450,000  
 
 

อ.มณทิพย จันทรแกว 
อ.ณัฐกานต ทองพันธุพาน 
และ อ.ณหทัย โชติกลาง  

วช  
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หมายเลขเอกสาร  ชื่อเอกสาร 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
รูปแบบ ท่ี เหมาะสมในการจั ดการขยะและ
สิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาค
กลางดวยหลักการการเทียบเคียงสมรรถนะ  
 

100,000  
 

อ.ดร.วีระวัฒน อุนเสนหา 
และอ.ณหทัย โชติกลาง  
 

วช  
 

 

รู ป แ บ บ ก า ร ส ร า ง มู ล ค า เ พ่ิ ม ข อ ง ข ย ะ ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง 

270,000 
ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ 
ผศ.ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี 
และผศ.ณพัฐอร บัวฉุน 

วช  
 

 

การจําแนกพันธุขาวเปลือกในประเทศไทยโดย
วิธีการวิเคราะหภาพถาย 

150,000 
อ.วิชัย  กองศรี,  
อ.เอกชัย  จงเสรีเจริญ และ 
อ.ปรเมนทร  พอใจ 

 สกอ. 
 

การอนุรักษและใชประโยชนขาวพันธุพ้ืนเมืองใน
จังหวัดนครนายก 

200,000 
อ.จีรภัทร  อัฐฐิศิลปเวท,  
อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม และ
นายภานุวัฒน  ดวงภมร 

 สกอ. 
 

การอนุรักษความหลากหลายของพรรณพืชและภูมิ
ปญญาทองถ่ินในอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ 
อําเภอศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ 

120,000 
 

อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม,  
อ.จีรภัทร  อัฐฐิศิลปเวท,  
อ. ดร.พรนภาเตียสุธิกุล,  
อ.ดร.พัชรี  ประสังริโย และ
นายภานุวัฒน  ดวงภมร  

 สกอ. 
 

การพัฒนาผลิตภณัฑของชุมชน 600,000 อ.ดร.นิสา  พักตรวิไล   พัฒนา
เศรษฐกิจ
จากฐาน
ชีวภาพ 

รวม 4,988,600    

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : สัญญารับทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
การศึกษาแนวโนมตลาดผักและผลไมอินทรียของ
ประเทศไทยในระยะเวลา 5 ป ขางหนา 

180,000 ผศ.ประภาวรรณ แพงศร ี   

การสรางและออกแบบวงจรอัดประจุแบตเตอรรี ่
สําหรับประยุกตใชกับโซลาเซลล 

50,000 อ.เฉลิมพล แกวเทพ   

เครื่องประดับจากเศษแกวหลอม 295,000.00 ผศ.ดร.เบญจลักษณ   
เมืองมีศร ี

 วช  

การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลติภัณฑหตัถกรรม
เครื่องปนดินเผาจากดินสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
เพ่ือประยุกตใชในการออกแบบผลติภัณฑของท่ี
ระลึก 
 
 

574,000.00 อ.กนกนาฎ พรหมนคร  วช  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
การออกแบบและสรางสายอากาศสําหรับตรวจหา
ตําแหนงนํ้ายางของตนยางพารา 

748,000 อ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร  วช  

การศกึษาและพัฒนารูปแบบผลติภัณฑหตัถกรรม
เครื่องจักสานของภาคกลางเพ่ือใหไดคณุภาพและ
มาตรฐานการสงออก 
 

  1,039,000  อ.วุฒิชัย  วิถาทานัง  วช  

การศึกษารอยเทานํ้าของขาวใน 3 จังหวัด จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สุพรรณบุร ี

  1,361,000  อ.อรวิกา  ศรีทอง  วช  

รู ป แ บ บ ก า ร ส ร า ง มู ล ค า เ พ่ิ ม ข อ ง ข ย ะ ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง 

180,000 
(450,000) 

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ 
ผศ.ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี 
และผศ.ณพัฐอร บัวฉุน 

 วช  

รวม 4,427,000    

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : สัญญารับทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก 
ผลของการจดัการแปลงหญาในชวงฤดูแลงตอ
การเจรญิเติบโตของโคนมท่ีปลอยลงแทะเลม็ 

250,000 ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช   

การผลิตบัตเตอรเคกแปงขาวไรซเบอรี่ลด
พลังงานจากอินนูลิน 

160,000 ผศ.นันทปภัทร ทองคํา 
ผศ.วัฒนี บุญวิทยา 
อ.หรรษา เวียงวะลัย 

  

การประยุกตใชรังสีแกมาเปนเทคโนโลยีการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียวในระหวางการเก็บรักษา
ขาวพันธุท่ีมีสี 

812,000 อ.ดร.อัณณภา สุขลิม้   วช  

การจัดการระบบนิเวศของพ้ืนท่ีริมสระนํ้าใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 

1,800,000 
 

ผศ.ทรงพลธนทธ มฤครัฐ
อินแปลง  

 วช  

การพัฒนาบานไมรูโรยสระแกวและดอกตอกเพ่ือ
ใชเปนดอกไมแหง 

29,540 อ.ณัฐพงค จันจุฬา 
(สัดสวนงาน 10% ของ
งบประมาณ 295,400 = 
29,5400 บาท) 

  

การศึกษาการเจรญิเติบโตและผลผลิตมัลเบอรี่
สายพันธุไตหวันท่ีไดรับจากการคดัเลือกพันธุโดย
ใชเมล็ด 
 
 

20,950 อ.ณัฐพงค จันจุฬา 
(สัดสวนงาน 20% ของ
งบประมาณ 295,400 = 
29,5400 บาท) 

  

รวม 3,072,490    
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : สัญญารับทุนฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก 
การอนุรักษวัฒนธรรมไทย : กรณศีึกษาความเช่ือ 
และพิธีกรรมของพิธีไหวครูนาฏศลิปของไทย 

200,000 ผศ.ดร.ศรณัยพัชร ศรเีพ็ญ   

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรการเรียนรูการอยู
รวมกันระหวางแรงงานตางดาวกับคนไทยใน
ชุมชนจังหวัดปทุมธานี 

250,000 อ.รัฐชาติ ทัศนัย   

การพัฒนาทุนทางสังคมในจังหวัดปทุมธานีสูการ
พัฒนาท่ียั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

260,000 อ.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร   

การประเมินประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดปทุมธานี 

270,000 อ.ดร.ปยะ กลาประเสริฐ   

ความสําเร็จในการนําหลักการบรหิารกิจการ
บานเมืองท่ีดีไปปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาคกลาง 

  1,004,000  ดร.ภิศักดิ ์ กัลยาณมติร  
และคณะ 

 วช  

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของบทบาท
เชิงสรางสรรคของผูสูงอายุ ท่ีเอ้ือประโยชนตอ
ครอบครัวและชุมชน 

883,000 
(รวม 50%  คิด

เปนเงิน 
441,500 บาท) 

อ.ดร.สเุทพ  บุญซอน  
รศ.ดร.วรรณี แกมเกต ุ
 

 วช  

การศึกษาความเปนไปไดและรูปแบบการพัฒนา
ธุรกิจเพ่ือสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1,000,000 
(รวม 25%  คิด

เปนเงิน 
250,000 บาท) 

รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบด ี
อ.ดร.สุพจน ทรายแกว  
อ.ชมัยภรณ ถนอมศรีเดช
ชัย  
อ.ชัยวุฒิ เทโพธ์ิ 

 วช  

การวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องมือสงเสริมและประเมิน
ทักษะความคิดและสรางสรรค และทักษะการคิด
วิเคราะหในช้ันเรียน 

2,500,000 
(vru ได 20% 

คิดเปน 
500,000 บาท 
รวมวิจัยจํานวน 
17 คน ไดเคน
ละ 29,411.76 
(29411.76x3 
=88,235.28 

บาท)) 

อ.ดร.สมทรง บรรจงธิติ
นานต 
อ.มนตรี ชินสมบูรณ 
อ.ธีรญา ปราบปราม 

   

รวม 3,513,735.28    

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : สัญญารับทุนฯ คณะครุศาสตร 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุนภายนอก 

การพัฒนาชุดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องวิธีการ
พิสูจน 

227,000 อ.พัชรินทร เศรษฐีชัยชนะ   
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุนภายนอก 

การสรางชุดเสริมทักษะการเขียนทางวิชาการ 
สําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
 

30,000 อ.ดร.สภุัชฌาน ศรเีอ่ียม   

การพัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน 
 

28,500 ผศ.พนิดา  ชาตยาภา   

การวิจัยเพ่ือพัฒนาความสามรถในการทําวิจัยใน
ช้ันเรียนดานการวิเคราะหขอมลูของนักศึกษาฝก
ประสบการวิชาชีพคร ูมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

50,000 ผศ.ดร.กันตฤทัย คลังพหล   

การประเมินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ท่ัวไปแบบโมดูลของมหาวิทยาลัย        ราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

200,000 อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก  
ผศ.ดร.กันตฤทัย คลังพหล 
อ.วัสสพร จิโรจพันธุ 

 วช  

รวม 535,500    

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : สัญญารับทุนฯ คณะวิทยาการจัดการ 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 
กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ธุรกิจโรงแรมและรสีอรท 

300,000 ผศ.ดร.ภญิญาพัชญ  
นาคภิบาล 

  

รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจดัการการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนแบบรวมมือทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี
จังหวัดปทุมธานี 

     560,000.00  ผศ.ละเอียด ขจรภัย 
และคณะ 

 วช  

ความตองการและความอยูดีมสีุขของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม 

     856,000.00  อ.ชวาลา  ละวาทิน  วช  

การพัฒนารูปแบบศักยภาพวิสาหกิจชุมชนท่ี
สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนทองเท่ียวโฮมสเตย 
 

     936,000.00  ผศ.ประพันธพงศ  ชิณพงษ  วช  

ความตั้งใจท่ีจะซื้ออาหารอินทรียของผูบริโภคใน
ประเทศไทย 
 

     990,000.00  อ.ดร.รตันา  สีด ี  วช  

การพัฒนารูปแบบเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-
กัมพูชา เพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

  1,401,000.00  ผศ.เจษฎา ความคุนเคย  วช  

รวม 5,043,000    
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

การศึกษาความเปนไปไดและรูปแบบการพัฒนา
ธุรกิจเพ่ือสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

1,000,000/4 
=250,000*2 

อ.ดร.สุพจน  ทรายแกว 
อ.ดร.ชมัยภรณ  ถนอมศรี
เดชชัย 

  

การพัฒนาธนาคารขยะในชุมชนขนาดกลางรอบ
มหาวิทยาลัย 

600,000/5 
=120,000 

อ.ดร.เรืองเดช  เรงเพียร 
 

  

รวมกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ 620,000    
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

การพัฒนาธนาคารขยะในชุมชนขนาดกลางรอบ
มหาวิทยาลยั 

600,000/5 
=120,000*3 
=360,000 

อ.ดร.อมรรักษ  สวนชูผล 
อ.ดร.พัฒนา  พรหมณ ี
อ.จานนท  ศรีเกต ุ

  

การศึกษาสภาพปญหาการจัดการขยะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง  

80,000 อ.ดร.อมรรักษ  สวนชูผล 
 

  

การสรางความมั่นคงทางอาหารในชุมชนนิเวศ
ชานเมืองสูความยั่งยืน ตําบลสามโคก อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 

350,000/4 
=87,500*2 
=175,000 

ผศ.ดร.สุวารีย  ศรีปูณะ 
อ.ดร.พัฒนา  พรหมณ ี
 

  

รวมกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรฯ 615,000    
รวมท้ังสิ้น (วิทย+สังคม) 1,235,000    

 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 2.2  
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
นักวิจัยมีความกระตือรือรนที่จะทํางานวิจัย อํานวยความสะดวกใหนักวิจัยในการทํางานวิจัย  
จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
งานวิจัยจากคณะครุศาสตร มีจํานวนที่นอยอยู สงเสริมใหเกิดงานวิจัยที่จากคณะครุศาสตร  
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
ควรมีการประสานงานที่เร็วยิ่งข้ึนผานระบบโซเชียล เชน การตั้งไลนกลุม การคุยงานผาน in box Facebook เพื่อความ
รวดเร็วในการประสานงาน    
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ตัวบงชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  
อ.ดร.สุพจน  ทรายแกว 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) ผศ.ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทกัษ  2) อ.ดร.ปยะ  กลาประเสริฐ 
3) อ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 4) อ.อจัจิมา  มั่นทน  
5) นางสาวกรรณิกา สรอยสําโรง 6) นางสาวกัญชญาวีร กุลพิพัฒนเตชนาถ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจยัและพัฒนา หนวยงานรับผิดชอบรวม : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน /คณะ/
วิทยาลัย  

โทรศัพท : 02-9093036 โทรศัพท : 02-9093036 
:  research@vru.ac.th :  research@vru.ac.th 
 

ผลการดําเนินงาน   
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลงานวิชาการของนักวิจัย จํานวน 273 เรื่อง โดยเปนผลงานคาน้ําหนัก 0.20 
จํานวน จํานวน 106 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.40  จํานวน 36 เรื่อง คาน้ําหนักคาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 74 เรื่อง 0.80 
จํานวน 28 เรื่อง และ คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 28 เรื่อง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย
เทากับ 131.20   

ผลการดําเนินงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร จําแนกรายคณะ 

ท่ี หนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมนิ 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(รอยละ) 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 37.20 93 40.00 5.00 คะแนน 
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14.60 35 41.71 5.00 คะแนน 
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.40 22.5 10.67 1.78 คะแนน 
4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 15.40 77 20.00 5.00 คะแนน 
5 คณะครุศาสตร 25.60 63.5 40.31 5.00 คะแนน 
6 คณะวิทยาการจัดการ 15.20 57.5 26.09 5.00 คะแนน 

7 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
- กลุมสาชาวิขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2.2 4 9.16 

5.00 คะแนน 
- กลุมสาขาวิขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 18 22 81.81 

8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0.60 1 60.00 5.00 คะแนน 
 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 4.60 คะแนน 

 
แสดงวิธีการคํานวณคะแนน ระดับมหาวิทยาลัย 

36.78  
= 4.60 คะแนน 

8 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 4.65 คาเฉลี่ย 4.60 4.60 คะแนน ไมบรรล ุ
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วิธีการคํานวณ          (จําแนกรายคณะ) 
1)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา จํานวน 82 เร่ือง โดยเปนผลงาน

ที่มีคาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 27 เร่ือง  มีคาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 23 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 20 เร่ือง คาน้ําหนัก 
0.80  จํานวน 7 เร่ือง และ คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 5 เร่ือง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
เทากับ 37.20 ดังนี้ 
 แสดงวิธีการคํานวณ  : (0.20x27)+ (0.40x23)+ (0.60x20)+(0.80x7)+ (1.00x5) 

      5.4+9.2+12+5.6+5 = 37.20  
37.20 

x 100  =   รอยละ 40 
93 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

40 
x 5 = 5.00 คะแนน 

30 

2)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร อยูในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการของ
อาจารยประจํา ทั้งหมดจํานวน 5 เร่ือง โดยเปนผลงานวิชาการที่มีคาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 1 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.40 
จํานวน      1 เร่ือง และคาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 3 เร่ือง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
เทากับ 2.4 
  แสดงวิธีการคํานวณ  : (0.20x1)+(0.40x1) + (0.60x3)  
         0.2+0.4+1.8 = 2.4 

2.4 
x 100 

 =   รอยละ  
10.67 22.5 

       ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
10.67 

x 5 =  1.78 คะแนน 
30 

 
3)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา ทั้งหมดจํานวน 26 เร่ือง โดยเปน

ผลงานวิชาการที่มีคาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 5 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 9 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 5 เร่ือง 
และ คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 7 เร่ือง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ 14.6  
  แสดงวิธีการคํานวณ  : (0.20x5)+(0.40x9) + (0.60x5)+(1.00x7) 
          1+3.6+3+7 = 14.6 

14.6 
x 100  =  รอยละ  41.71 

35 
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 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

41.71 
x 5 

=  5 (6.95) 
คะแนน 30 

 
4)  คณะครุศาสตร มีผลงานวิชาการของอาจารยประจาํ ทั้งหมดจํานวน 50 เร่ือง โดยเปนผลงานวิชาการที่มี

คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 18 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 1 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 20 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.80 
จํานวน 7 เร่ือง และ คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 4 เร่ือง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
เทากับ 25.6 
  แสดงวิธีการคํานวณ  : (0.20x18)+(0.40x1) + (0.60x20)+(0.80x7)+(1.00x4) 
         3.6+0.4+12+5.6+4 = 25.6  

25.6 
x 100  =   รอยละ 40.31 

63.5 

   
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
40.31 

x 5 = 5.00 คะแนน 
20 

 
5)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา ทั้งหมดจํานวน 19 เร่ือง        

โดยเปนผลงานวิชาการที่มีคาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 5 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 1 เร่ือง และ คาน้ําหนัก 1.00 
จํานวน 4 เร่ือง และงาน.ส.รางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติคาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 1 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.60 
จํานวน 2 ชิ้นงาน และ คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 6 เร่ือง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
เทากับ 15.4 
  แสดงวิธีการคํานวณ  : (0.40x1)+(0.60x7)+(0.80x1)+ (1.00x10) 
         0.4+4.2+0.8+10 = 15.4 

15.4 
x 100 =   รอยละ  20.00 

77 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

20.00 
x 5 = 5.00 คะแนน 

20 
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6)  คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา ทั้งหมดจํานวน 57 เร่ือง โดยเปนผลงาน
วิชาการที่มีคาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 51 เร่ือง  คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 1 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 3 เร่ือง และ 
คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 2 เร่ือง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ 15.2  
  แสดงวิธีการคํานวณ : (0.20x51)+(0.60x1)+(0.80x3)+(1.00x2) 
        10.2+0.60+2.4+2 = 15.2 

15.2 
x 100  =  รอยละ  26.43 

57.5 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

26.43 
x 5 = 5.00 คะแนน 

20 

7)  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา ทั้งหมดจํานวน 33 เร่ือง โดยเปน
ผลงานวิชาการที่มีคาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 4 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 1 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 17 เร่ือง 
และคาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 11 เร่ือง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ 19.4 
 7.1) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) มีผลงานวิชาการของอาจารย
ประจํา ทั้งหมดจํานวน 3 เร่ือง โดยเปนผลงานวิชาการที่มีคาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 1 เร่ือง และคาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 
2 เร่ือง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ 2.2 
 

 แสดงวิธีการคํานวณ  : (0.60x1)+(0.80x2) 
                                         0.6+1.6 = 2.2 

2.2 
x 100  =   รอยละ  55 

4 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

55 
x 5 = 5.00 คะแนน 

30 

 7.2) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) มีผลงานวิชาการของ
อาจารยประจํา ทั้งหมดจํานวน 30 เร่ือง โดยเปนผลงานวิชาการที่มีคาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 4 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.40 
จํานวน 1 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 16 เร่ือง และคาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 9 เร่ือง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของ
ผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ 18 
   แสดงวิธีการคํานวณ  : (0.20x4)+(0.40x1)+(0.60x16)+(0.80x9) 
         0.8+0.4+9.6+7.2 = 18 

18 
x 100  = รอยละ 81.82  

22 
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  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

81.82 
x 5 = 5.00 คะแนน 

20 

  สรุปผลคะแนน (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ) 
5.00 + 5.00 

= 5.00 คะแนน 
2 

8)  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลงานวิชาการของนักวิจัยประจํา ทั้งหมดจํานวน 1 เร่ือง โดยเปนผลงาน
วิชาการที่มีคาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 1 เร่ือง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัยประจําเทากับ 0.60  

  แสดงวิธีการคํานวณ  : 0.60 x 1 = 0.60 
0.60 

x 100  = รอยละ 60   
1 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

60 
x 5 = 5.00 คะแนน 

20 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3(1) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดประจําปการศึกษา 2558 (ขอมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ) 
2.3(2) จํานวนและรายชื่องานวิจัยของอาจารยประจําที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  ดังนี้ 
 

ท่ี 
คา

น้ําหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ชื่อผลงานวิชาการ/งาน.ส.รางสรรค 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
1) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

1 0.20 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ศิรพงศ มาสําราญ 
รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา  
ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งท่ี 11 วันท่ี 20 
กุมภาพันธ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

2 0.20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผศ.ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี 

 
การออกแบบผลิตภัณฑกระจูดเพ่ือเปนนวัตกรรมเครื่องใชในโรงพยาบาล 
(Design Bulrush Reed Product for Device Innovation in Hospitals) 
การประชุมวิชาการระดับชาติดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งท่ี 
1 วันท่ี 19 ตุลาคม 2558 
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ท่ี 
คา

น้ําหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ชื่อผลงานวิชาการ/งาน.ส.รางสรรค 

3 0.20 รศ.จิราภรณ เบญจประกายรัตน  
ผศ.สัญลักษณ กิ่งทอง  
รศ.ดร.วัชระ เพ่ิมชาติ 

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณยายเมล็ดลงถาดเพาะกลา (Design and 
Development of Drilling Device for Seedling Tray) การประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 ตุลาคม 2558 
 

4 0.20 ผศ.ประภาวรรณ แพงศรี การปรับปรุงกระบวนการเตรียมวัตถุ ดิบและขนยายสินคาเพ่ือการผลิต 
(Improvement of Material Preparation and Transfer Process)การ
ประชุมวิชาการระดับชาติดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 19 ตุลาคม 2558 

5 0.20 ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง 
อ.อรวิกา ศรีทอง 

การลดเวลาในกระบวนการผลิตเครื่องแชเย็น รุน P 
(การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2558 วันท่ี 23-24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเวียง
อินทร จังหวัดเชียงราย) 

6 0.20 รศ.จิราภรณ เบญจประกายรัตน 
รศ.ดร.วัชระ เพ่ิมชาติ 

การศึกษาการวางตําแหนงตนกําลังท่ีเหมาะสมสําหรับรถไถเดินตาม 5 แรงมา
ตอพวงเครื่องปลูกกระเทียม 10 แถว การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรม
และการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ครั้งท่ี 4 วันท่ี 1 – 2 ตุลาคม 2558 

7 0.20 คณะครุศาสตร 
อ.ดร.พิทักษ นิลนพคุณ 
อ.ดร.ศักด์ิ สุวรรณฉาย 
จันทิพมาศ ภัคคกาญ-จนพัฒน 

 
การประชุมวิชาการ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

8 0.20 อ.ดร.พิทักษ นิลนพคุณ 
ผศ.ดร.อุษา คงทอง 
เรือตรีชัยวัฒน บวรวัฒนเศรษฐ 

การประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มรภ.ภาคเหนือ ครั้งท่ี 15 มรภ.นครสวรรค วันท่ี 23 
กรกฎาคม 2558 

9 0.20 ผศ.ดร.อุษา คงทอง 
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ิ 
สัณหพัฒน อรุณธารี 
 
 

ประชุมระดับชาติ 1st  Asean Comference on Humanities and Social 
Sciences 28-30 May 2015,Vientiane,Lao PDR. 

10 0.20 ผศ.ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต 
ผศ.ดร.ชอเพชร  เบาเงิน 
เพียงวาด  ชวยทาว 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 7 วันท่ี 26 
ก.พ. 2558 

11 0.20 ผศ.ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต 
ผศ.ดร.ชอเพชร  เบาเงิน 
ณัชชา  รอดสม 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 7 วันท่ี 26 
ก.พ. 2558 
 

12 0.20 ผศ.ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต 
ผศ.ดร.ชอเพชร  เบาเงิน 
ยุวดี  ทรงโภค 

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 7 วันท่ี 26 
ก.พ. 2558 

13 0.20 ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต 
อังคณา สุวรียนนท 

นําเสนอผลงาน การประชุมวิชาการการบริหารจัดการ ครั้งท่ี 10 ม.ธุรกิจ
บัณฑิตย  27 มีนาคม 2558 

14 0.20 อ.ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสด์ิ 
ภิรมณ จันทรโนทัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา    
ครั้งท่ี 7 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558   

15 0.20 อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา 
นนทนัฏดา  วองประจันทร 

เสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 9 
ในวันท่ี 14 ก.พ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
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ท่ี 
คา

น้ําหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ชื่อผลงานวิชาการ/งาน.ส.รางสรรค 

16 0.20 อ.ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสด์ิ 
อ.ดร.เลอลักษณ  โอทกานนท 
พิทยาภรณ อรชัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 1 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม 

17 0.20 อ.ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวัสด์ิ 
อ.ดร.เลอลักษณ  โอทกานนท 
แรงชนน ขวัญศรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 1 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม 

18 0.20 อ.ดร.ศักดา  สถาพรวนา 
รศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม 
ศุภัตรา นนทคําวงศ 

การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 37 
วันท่ี 17-18 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

19 0.20 อ.ดร.ศักดา  สถาพรวนา 
ผศ.ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต 
คําตัน จันทะวงษา 

การจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 35 วันท่ี 25-26 
มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

20 0.20 อ.ดร.ศักดา  สถาพรวนา 
อ.ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวัสด์ิ 
สุวรรณา เพ็งเท่ียง 

การนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้ง ท่ี 5 ในวันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

21 0.20 อ.ดร.ศักดา  สถาพรวนา 
รศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม 
เพียงหทัย แกวดวงงาม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
ศตวรรษท่ี 21” ในวันท่ี 17-18 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

22 0.20 อ.ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสด์ิ 
ภิญโญ จูสี 

นําเสนอบทความในการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 5 คณะ
ครุศาสตรอุตสหกรรม สจล. 12 มิถุนายน 2558 

23 0.20 อ.พัชรินทร เศรษฐีชัยชนะ  
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 6 
ระหวางวันท่ี 23 – 24 กรกฎาคม 2558  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี

24 0.20 อ.ธัญวรัตน ปนทอง 53rd of Kasetsart University Annual Conference. February  
3-6, 2015. Bangkok, Thailand  

25 0.20 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย 
 
 
 

 
ป จ จั ย ท่ี มี ผ ล ต อ ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วันท่ี 24 มกราคม 
2558 

26 0.20 อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนากลยุทธการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด
ในจังหวัดรอยเอ็ด การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และ
นานาชาติประจําป 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 24-25 ตุลาคม 
2558 

27 0.20 อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนัทา การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 26-
27 พฤศจิกายน 2558 

28 0.20 อ.ดร.เรืองเดช  เรงเพียร คุณภาพการบริการของศูนยบริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต จังหวัดปทุมธานี การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แหงชาติ ครั้งท่ี 34 

29 0.20 คณะวิทยาการจัดการ 
อ.ดร.ศักด์ิชาย นาคนก 
รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
น.ส..สุธาสินี  มูลผล 

 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผามือสองของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี 
การประชุมระดับชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ประจําป 2558  
ระหวางวันท่ี 23-24 มี.ค.58 
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30 0.20 อ.ดร.ศักด์ิชาย  นาคนก 
รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
น.ส..อรสา  คํามันตรี 
 

มาตรฐานฝมือแรงงานท่ีมีผลตอการปรับตัวของแรงงานไทย : กรณีศึกษา
แรงงานไทยในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี การประชุมระดับชาติ  
ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ประจําป 2558  ระหวางวันท่ี 23-24 
มี.ค. 58 

31 0.20 อ.ดร.ศักด์ิชาย  นาคนก 
รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
นายยุทธศักด์ิ  แกลววิทยกิจ 

การวิเคราะหความเปนไปไดการลงทุนโครงการโรงผลิตนํ้าประปาทรัพยเพ่ิมพูน 
บริษัทนวนคร แอส-เซส จํากัด การประชุมระดับชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เชียงราย ประจําป 2558  ระหวางวันท่ี 23-24 มี.ค. 58 

32 0.20 อ.ดร.ศักด์ิชาย  นาคนก 
รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
นายสามารถ  เต็มจิตต 

มาตรฐานฝมือแรงงานท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานพมาใน
ประเทศไทย: กรณีศึกษา แรงงานพมาในบริษัทรับเหมากอสราง  จังหวัด
ปทุมธานี แหลงท่ีเผยแพร การประชุมระดับชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เชียงราย ประจําป 2558  ระหวางวันท่ี 23-24 มี.ค. 58 

33 0.20 รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
รศ.ดวงตา สราญรมย 
น.ส.จุฑาทิพย  จริตญาติ 

อิทธิพลขององคการแหงการเรียนรูตอการปรับปรุงงานเพ่ือลดความสูญเปลาใน
กระบวนการในการผลิตของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทฟาบริเนท จํากัด 
งานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ ครั้งท่ี 6  
วันท่ี 28 – 29 เม.ย. 58 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

34 0.20 อ.ดร.รัตนา   สีดี 
ผศ.เจษฎา  ความคุนเคย 
น.ส.บุญเรือน   ทาไร 

ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
บริษัทบางกอกโซลาร พาวเวอร จํากัด งานประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ ครั้งท่ี 6  วันท่ี 28 – 29 เม.ย. 58 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

35 0.20 อ.ดร.รัตนา   สีดี 
ผศ.วรพจน บษุราคัมวดี 
น.ส.นงลักษณ  โพธ์ิงาม 

7.ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจใชบริการซํ้าของผูใชบริการ แผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลปทุมเวชงานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
นานาชาติ ครั้งท่ี 6 วันท่ี 28–29 เม.ย. 58 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

36 0.20 อ.ธนิษฐนันท  จันทรแยม 
น.ส.ธิดารัตน จอมเกาะ 
 

การศึกษาความเปนไปไดในการต้ังศูนยกระจายสินคา การประชุมทางวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ อุตสาหกรรมศาสตรและเทคโนโลยีครั้งท่ี 3 
ITTECON 2015 ภายใตแนวความคิด นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือความ
ม่ันคง พลังงาน  ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน วันท่ี 10 พ.ค. 58 ณ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

37 0.20 อ.ปริญ  วีระพงษ 
น.ส..สุภารัตน ดาวรุงรัมย 

การประยุกตใชเซฟว่ิงอัลกอริท่ึมในปญหาการจัดการเสนทางเดินรถ กรณีศึกษา 
บริ ษัท L การประชุมทาง วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
อุตสาหกรรมศาสตรและเทคโนโลยีครั้งท่ี 3 ITTECON 2015 ภายใต
แนวความคิด นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือความม่ันคงพลังงาน  ส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืนวันท่ี 10 พ.ค. 58 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

38 0.20 อาจารยกิตินันท  มากปรางค 
นายอาชา   สวางศรี 

การลดขอผิดพลาดจากการคัดแยกสินคาของผูใหบริการดานการขนสง  โดยใชระบบ
การควบคุมดวยการมองเห็น  กรณีศึกษา บริษัท ซี จํากัด การประชุมทางวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ อุตสาหกรรมศาสตรและเทคโนโลยีครั้งท่ี 3 
ITTECON 2015 ภายใตแนวความคิด นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือความ
ม่ันคงพลังงาน  ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนวันท่ี 10 พ.ค.58 ณ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

39 0.20 รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
นางรุงรณิดา  ถาวรสุข 

ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการ
เลือกใชบริการนวดแผนไทยในจังหวัดปทุมธานี การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
วิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ระหวางวันท่ี  11-13 พ.ค. 58 
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40 0.20 อ.ดร.รัตนา  สีดี 
นายกมลวิชย  วีระชาติ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกซ้ือรถจักรยานยนตท่ีมีขนาด
กระบอกสูบ 151 ซีซี ขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร  การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ระหวางวันท่ี  11-13 พ.ค. 58 

41 0.20 ผศ.ดร.วงศธีรา  สุวรรณิน 
รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
น.ส.นิภาวรรณ  สูงเกา 

คุณภาพการบริการท่ีสงผลตอความจงรักภักดีตอตราสินคาของลูกคา รานเมโลด้ี
มาสสาซแอนดสปา  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งท่ี 35 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ระหวางวันท่ี  25-26 มิ.ย. 58 

42 0.20 ผศ.ดร.วงศธีรา  สุวรรณิน 
รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
น.ส.อัจฉรี   พาหา 

ภาพลักษณองคการท่ีมีผลตอความภักดีของผูใชบริการของธนาคารออมสินเขต 
1 ปทุมธานี การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งท่ี 35  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ระหวางวันท่ี  25-26 มิ.ย. 58 

43 0.20 ผศ.ดร.วงศธีรา  สุวรรณิน 
รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
น.ส.นองนุช  สมจิตต 

ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองศการกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
บริษัท พรี- ไซซอีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งท่ี 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ระหวาง
วันท่ี  25-26 มิ.ย. 58 

44 0.20 ผศ.เจษฎา  ความคุนเคย 
รศ.ดวงตา  สราญรมย 
นายภูมิพัฒน  ภาษิต 

คุณภาพชีวิตในการทํางานของผูประกอบอาชีพชางทองในอําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งท่ี 35 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ระหวางวันท่ี  25-26 มิ.ย. 58 

45 0.20 ผศ.เจษฎา  ความคุนเคย 
รศ.ดวงตา  สราญรมย 
นางจริญญา  ภาษิต 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการของหนวยกายภาพบําบัด
และธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งท่ี 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ระหวางวันท่ี  25-26 มิ.ย. 58 

46 0.20 ผศ.ดร.วงศธีรา สุวรรณิน 
รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
นางศากุน  ทับทอง 

ความสัมพันธระหวางองคประกอบขององคกรแหงความสุขกับคุณภาพชิวิตการทํางาน
ของพนักงานบริษัท มิซูโนพลาสติก จํากัด 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งท่ี 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ระหวางวันท่ี  25-26 มิ.ย. 58 

47 0.20 ผศ.ดร.วงศธีรา สุวรรณิน 
ผศ.เจษฎา  ความคุนเคย 
นายสมคิด  อินทรพญา 

หลักเสริมสรางความปลอดภัยของพนักงานกองซอมใหญ (อากาศยานท่ี 2) ฝายชาง 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งท่ี 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ระหวางวันท่ี  25-26 มิ.ย. 58 

48 0.20 ผศ.อาทิมา  แปนธัญญานนท 
ผศ.ดร.วงศธีรา  สุวรรณิน 
นางพิสมัย  วรรณชนะ 

ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการทองเท่ียวชาว
ไทยในตลาดตานํ้าบานตนตาล จังหวัดสระบุร ี
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งท่ี 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ระหวางวันท่ี  25-26 มิ.ย. 58 

49 0.20 ผศ.ดร.วงศธีรา  สุวรรณิน 
ดร.ศักด์ิชาย  นาคนก 
นางปทมา  วิบูลยจันทร 

คุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลการุญเวช  ปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
การประชุมวิชาการเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ระหวางวันท่ี  25-26 มิ.ย. 58 

50 0.20 ผศ.ดร.วงศธีรา  สุวรรณิน 
รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
นางวรรณา จันทรกลม 

วัฒธรรมองคกรท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของพนักงาน บริษัท ไทย
ซูซูกิมอเตอร จํากัด  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งท่ี 35 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ระหวางวันท่ี  25-26 มิ.ย. 58 

51 0.20 รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
รศ. สมชาย วิริยะยุทธกร 
นางรณพร  ประสงคสุข 

คุณภาพการใหบริหารเชิงธุรกิจของวารสารเทคนิคการแพทย 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งท่ี 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ระหวางวันท่ี  25-26 มิถุนายน 58 
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52 0.20 อ.ดร. ศักด์ิชาย  นาคนก 
รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
น.ส.ธนวดี ทิพยคงคา 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีสงผลตอภาพลักษณเชิงธุรกิจของโรงเรียน
ทิพพากรวิทยาการ  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งท่ี 35 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ระหวางวันท่ี  25-26 มิถุนายน 58 

53 0.20 ผศ.ดร.วงศธีรา สุวรรณิน 
ผศ.เจษฎา  ความคุนเคย 
น.ส.มสารัตน  วรรณทิพภากรณ 

ความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการกับองคการแหงการเรียนรู 
บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่นจํากัด นําเสนอผลงานในงาน 
ประชุมสัมมนาทางวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษาราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 15 ในวันท่ี23 ก.ค.58  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

54 0.20 อ.ดร.ศักด์ิชาย  นาคนก 
ผศ.อาภา  ไสยสมบัติ 
นางจินตนา  โสมมูล 

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการทําธุรกิจดอกไมจันทนกรณีศึกษา
กลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ตําบลหนองขนาก อําเภอทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี วันท่ี 24 ก.ค. 58 

55 0.20 อ.ดร.รัตนา สีดี 
ผศ.เจษฎา  ความคุนเคย 
น.ส.กฤติยามนต  จันทรนอก 

ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการสายงาน
ผลิต บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) นําเสนอผลวิจัยบัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 10 ประจําปการศึกษา 2558 วันท่ี 11 ส.ค. 58 มหาวิทยาลัยรังสิต 

56 0.20 อ.ธนิษฐนันท จันทรแยม 
น.ส..วาสินี  ยิ้มแฉง 
น.ส.สิรัฐณัฏฐ  สวางศรี 

การปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดวางตําแหนงท่ีต้ังสินคาสําเร็จรูปบนชั้น
วาง  กรณีศึกษา  บริษัท เอบีซี อินเตอร จํากัด การประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 5  ภายใตแนวความคิด บทบาทของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใชสังคม  ยกระดับชีวิตความเปนอยูของทองถิ่น  วันท่ี 18 
ส.ค. 58 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

57 0.20 อ.ปริญ  วีระพงษ 
น.ส..สุภารัตน  ดาวรุงรัมย 
น.ส..สุรีวัลย  ชวงขุนทด 

การลดตนทุนการขนสงเพ่ือรถการเดินรถบรรทุกเท่ียวเปลา  บริษัท แอลเอฟ 
Transport (Thailand) Ltd.  การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 5  ภายใตแนวความคิด บทบาทของมหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช
สังคม ยกระดับชีวิตความเปนอยูของทองถิ่น  วันท่ี 18 ส.ค. 58 ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

58 0.20 อ.ดร.รัตนา  สีดี 
ผศ.วรพจน บุษราคัมวดี 
น.ส.กอย  ยศเจริญ 

ความสัมพันธระหวางสวนประสมการส่ือสารการตลาดกับคุณคาตราสินคา
เครื่องด่ืมชาเขียวพรอมด่ืมในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 5  ภายใตแนวความคิด บทบาทของมหาวิทยาลัยเพ่ือรับใชสังคม  
ยกระดับชีวิตความเปนอยูของทองถิ่น  วันท่ี 18 ส.ค. 58  ณ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

59 0.20 อ.ดร.รัตนา  สีดี 
ผศ.ดร.วงศธีรา  สุวรรณิน 
นายจรูญ  พรหมสะโร 

คุณภาพการบริการท่ีสงผลตอการใชบริการซํ้าของสนามฟุตบอลหญาเทียม
สกายซอคเกอร อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 5  ภายใตแนวความคิด บทบาทของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใชสังคม  ยกระดับชีวิตความเปนอยูของทองถิ่น  วันท่ี 18 
ส.ค. 58 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

60 0.20 อ.ดร.ศักด์ิชาย  นาคนก 
อ.ดร.ณัตตยา  เอี่ยมคง 
น.ส.อภิญญา อินนุพัฒน 
 

ปจจัยท่ีใชในการพิจารณาการใหสนเชื่อท่ีสงผลตอการเกิดหน้ีท่ีไมกอใหเกิด
รายได ของธนาคารเพ่ือ การเกษตรและสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี 
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งท่ี 5 วันท่ี 27 
พ.ย. 58 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

61 0.20 รศ.วรุณี  เชาวสุขุม การศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอองคประกอบของการทองเท่ียว 
ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งท่ี 5 วันท่ี 27 พ.ย. 58  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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62 0.20 อ.ปริญ  วีระพงษ 
น.ส..ศิริน  เลิศธารากิจ 
น.ส..อนิยชนา เชรัมย 
 

ศึกษาการใชแผน Slip Sheet ในคลังสินคา กรณีศึกษา บริษัท จีแอลเอส 
แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการดานการจัดการโลจิ
สติกสและโซอุปทาน ครั้งท่ี 15 ระหวางวันท่ี 25-29 พ.ย.58 ณ สํานักวิชาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

63 0.20 อ.ปริญ วีระพงษ กรอบแนวคิดตัวแบบการบูรณาการการวัดประสิทธิภาพของโซอุปทาน  
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ครั้งท่ี 15 
ระหวางวันท่ี 25-29 พ.ย. 58 ณ สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

64 0.20 อ.ปริญ  วีระพงษ 
น.ส..รัชนี  สารักษ 

การบริหารความเส่ียงท่ีสงผลตอประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนใน.ส.ถาน
ศึกษาระดับชั้นอนุบาล กรณีศึกษา โรงเรียน อาร ซีการประชุมวิชาการ        
การนําเสนอผลงานระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใตแนวคิด      
“การพัฒนาการวิจัย รากฐานสําคัญของไทยกาวไกลสูเวทีสากล วันท่ี 17 – 18 
ธ.ค. 58  ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

65 0.20 อ.ปริญ  วีระพงษ 
น.ส..สุดารัตน  ไวเร็ว 

การลดของเสียเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานโดยใชระบบการควบคุม
ดวยการมองเห็น กรณีศึกษา บริษัท อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย (จํากัด) 
การประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ภายใตแนวคิด “การพัฒนาการวิจัย รากฐานสําคัญของไทยกาวไกลสูเวทีสากล 
วันท่ี 17 – 18 ธ.ค. 58  ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

66 0.20 อ.ปริญ  วีระพงษ 
นายปรัชญา   
ไวยฤทธ์ิ 

การลดระยะเวลาของการหยิบสินคาโดยใชพ้ืนท่ี Shopping Area กรณีศึกษา 
บริษัท ABC คลังสินคา จํากัด การประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงาน
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใตแนวคิด “การพัฒนาการวิจัย 
รากฐานสําคัญของไทยกาวไกลสูเวทีสากล วันท่ี 17 – 18 ธ.ค. 58  ณ ศูนย
ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

67 0.20 อ.ธนิษฐนันท  จันทรแยม 
นายภัทรดร  จันทิมา 

การปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคาและวัตถุดิบ กรณีศึกษา ศูนยกระจายอะไหลคู
โบตา บริษัท สยามคูโบตา คอรปอเรชั่น จํากัด การประชุมวิชาการ การนําเสนอ
ผลงานระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใตแนวคิด “การพัฒนาการวิจัย 
รากฐานสําคัญของไทยกาวไกลสูเวทีสากล วันท่ี 17 – 18 ธ.ค. 58  ณ ศูนยประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

68 0.20 อาจารยธนิษฐนันท  จันทรแยม 
น.ส..จินดาพร  พุฒทอง 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณคาในโซคุณคาตอการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา CO 301 เตรียมสหกิจศึกษากรณีศึกษา ศูนยสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การประชุมวิชาการ การนําเสนอ
ผลงานระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใตแนวคิด “การพัฒนาการ
วิจัย รากฐานสําคัญของไทยกาวไกลสูเวทีสากล วันท่ี 17 – 18 ธ.ค. 58        
ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

69 0.20 อ.ธนิษฐนันท  จันทรแยม 
น.ส..มยุรี  ขันทอง 

41.ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกเมล็ดพันธุ ในโซอุปทานขาว เพ่ือใชในการปลูกของ
เกษตรกรหมูท่ี 6 ตําบลวังนอย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แหลง ท่ี เผยแพร  การประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใตแนวคิด “การพัฒนาการวิจัย รากฐานสําคัญ
ของไทยกาวไกลสู เวทีสากล วันท่ี 17 – 18 ธ.ค. 58  ณ ศูนยประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

70 0.20 อ.ถิรนันท  ทิวาราตรีวิทย 
น.ส..ชาลิสา  อินทรสรวล 

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการรับสินคาและจายสินคาในคลังสินคาสําเร็จรูป 
การประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต
แนวคิด “การพัฒนาการวิจัย รากฐานสําคัญของไทยกาวไกลสูเวทีสากล วันท่ี 17 – 18 
ธ.ค. 58  ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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71 0.20 อ.ถิรนันท  ทิวาราตรีวิทย 
นายสุรเดช  เลิศสมบูรณสุข 

การวิเคราะหความเส่ียงดานตนทุนการขนสงสําหรับธุรกิจฟารมเห็ด การประชุม
วิชาการ การนําเสนอผลงานระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต
แนวคิด “การพัฒนาการวิจัย รากฐานสําคัญของไทยกาวไกลสูเวทีสากล วันท่ี 
17 – 18 ธ.ค. 58  ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

72 0.20 อ.ถิรนันท  ทิวาราตรีวิทย 
นายอนุลักษณ  พุทชัง 

การลดระยะเวลาทํางานบริเวณพ้ืนท่ีรับ–จายสินคาภายในคลังสินคาดวย
เทคโนโลยีอารเอฟไอดี : กรณีศึกษา บริษัท เอ จํากัด การประชุมวิชาการ การ
นําเสนอผลงานระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใตแนวคิด “การ
พัฒนาการวิจัย รากฐานสําคัญของไทยกาวไกลสูเวทีสากล วันท่ี 17 – 18 ธ.ค. 
58  ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

73 0.20 อ.กิตินันท  มากปรางค 
น.ส..หฤทัย  แซฉั่ว 
 

การศึกษาการเกิดของเสียในแผนก NON – FOOD กรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัล 
ฟูด รีเทล จํากัด  การประชุมวิชาการ การนําเสนอ ผลงานระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใตแนวคิด “การพัฒนาการวิจัย รากฐานสําคัญ
ของไทยกาวไกลสู เวทีสากล วันท่ี 17 – 18 ธ.ค. 58  ณ ศูนยประชุม
มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 

74 0.20 อ.กิตินันท  มากปรางค 
น.ส..นํ้าผ้ึง  ตนทุน 

46.การประยุกตใชอัลลกอริท่ึมแบบประหยัดในการจัดเสนทางการขนสง : 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยมิตชิ คอรปอเรชั่น จํากัด การประชุมวิชาการ การ
นําเสนอผลงานระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใตแนวคิด “การ
พัฒนาการวิจัย รากฐานสําคัญของไทยกาวไกลสูเวทีสากล วันท่ี 17 – 18 ธ.ค. 
58  ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

75 0.20 อ.กิตินันท  มากปรางค 
น.ส..ศศิมาพันธ พิมพพันธุ 

การประยุกตใชกระบวนการลําดับขั้นเชิงวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจเลือกระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษา บริษัท คอนเนลส เอนจิเนียริ่ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด การประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานระดับชาติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต ภายใตแนวคิด “การพัฒนาการวิจัย รากฐานสําคัญของไทยกาว
ไกลสูเวทีสากล วันท่ี 17 – 18 ธ.ค. 58  ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต 

76 0.20 รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
รศ.ดวงตา  สราญรมย 
น.ส..อารียา  สระผล 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน บริษัท เอสเคโพลีเมอร จํากัด การประชุมวิชาการ นําเสนอผลวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 25 ธ.ค. 58  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

77 0.20 อ.ดร.ศักด์ิชาย  นาคนก 
นายธีรวิทย  ริยะวงศ 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
การประชุมวิชาการ นําเสนอผลวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 25 ธ.ค. 58  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

78 0.20 อ.ดร.ศักด์ิชาย  นาคนก 
อ.ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง 
น.ส..จุฑาพร  เตยแกว 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการชําระหน้ีเงินกูของเกษตรกร ลูกคาธนาคารเพ่ือ
การเกษตร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  การประชุมวิชาการ นําเสนอผล
วิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 25 ธ.ค. 58  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

79 0.20 อ.ดร.ศักด์ิชาย  นาคนก 
นางศรัณยรัชต  พวงสมบัติ 

51.ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคา OTOP 
ของจังหวัดอางทอง  การประชุมวิชาการ นําเสนอผลวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 25 ธ.ค. 58  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

80 0.20 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ผศ.ดร.สุธาสินี  นิลแสง 

 
ศักยภาพของคอลลาเจนท่ีหอหุมดวยวิธีเอนแคปซูเลชันในสภาวะความเปนกรด
สูง. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน 
ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
กรุงเทพมหานคร หนาท่ี 459-463 
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84  

ท่ี 
คา

น้ําหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ชื่อผลงานวิชาการ/งาน.ส.รางสรรค 

81 0.20 รศ.ดร.ศศมล ผาสุข และคณะ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาทางดาน.การประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 สถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกําแพงเพชร 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2558 หนา 297-305 

82 0.20 รศ.ดร.ศศมล ผาสุข และผศ.ดร.
ปณณรภัส ถกลภักดี 

ปริมาณสาระสําคัญและฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบดอกราชพฤกษ.
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้ง
ท่ี 3 ระหวางวันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
กรุงเทพมหานคร หนาท่ี 440-445. 

83 0.20 รศ.ดร.ศศมล ผาสุข การสกัดและการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในสารสกัดมะขามปอม. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งท่ี 3 
ระหวางวันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
กรุงเทพมหานคร หนาท่ี 454-458. 

84 0.20 รศ.ดร.ศศมล ผาสุข  
ผศ.ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี 

ปริมาณฟนอลิก ฟลาโวนอยด และแทนนิน ของสารสกัดหยาบเปลือกผลคอท่ีมี
ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร หนาท่ี 471-478. 

85 0.20 อ.ดร.นิสา พักตรวิไล และคณะ ศักยภาพของกากตะกอนนํ้าเสียโรงพยาบาลเพ่ือการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งท่ี 3 
ระหวางวันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
กรุงเทพมหานคร หนาท่ี 817-820. 

86 0.20 อ.เยาวภา  แมนปน ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความเครียดจากการทํางานของพนักงาน โรงงานแปร
รูปอาหารในอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน    
ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2558  
ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร หนาท่ี 225-230. 

87 0.20 อ.วัชราภรณ  วงศสกุลกาญจน และ
อาจารยบุษยา  จูงาม 

การประเมินความรับสัมผัสสารเบนซีนของพนักงานในสถานีบริการนํ้ามัน
เชื้อเพลิง กรณีศึกษา: อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 
28-29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร 
หนาท่ี 176-179 

88 0.20 อ.บุษยา จูงาม และ 
วัชราภรณวงศสกุลกาญจน 

การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของบริษัทอิเล็กทรอนิกสนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร หนาท่ี 830-839 

89 0.20 อ.เยาวภา แมนปน ความเครียดจากการทํางานของพนักงานฝายผลิต บริษัทแปรรูปอาหารแหง
หน่ึงในจังหวัดนครราชสีมา การประชุมทางวิชาการและนําเสนองานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 “บทบาทของการวิจัยในกระแสโลกาภิวัตนกับการพัฒนา
ประเทศ” 24  24 มกราคม 2558 หนาท่ี 10-18 

90 0.20 อ.พัชรลักษณ  วัฒนไชย และคณะ การผลิตผงชูรสจากผักท่ีมีกูลตาเมตและกัวนิเลตสูงในผลิตภัณฑแปงชุบทอด 
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 2558 หนา 515-524 

92 0.20 อ.พัชรลักษณ  วัฒนไชย และคณะ การใชนมและนมผงทดแทนกะทิในผลิตภัณฑขนมปงสังขยารสนมเย็น. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 2558 หนา 620 -626 
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85  

ท่ี 
คา

น้ําหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ชื่อผลงานวิชาการ/งาน.ส.รางสรรค 

92 0.20 อ.โยธิน กัลยาเลิศ และ 
อาจารยวรายุทธ อคัรพัฒนพงษ 

การศึกษาผลการสะทอนความรอนจากรังสีอินฟาเรดของยางพาราท่ีผสมสาร
ตัวเติมดวยแรทัลคัม การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 2558 หนา 778-
786 

93 0.20 อ.จุรีมาศ ดีอํามาตย และคณะ การพัฒนาผลิตภัณฑขนมไขดวยฟกทองผง การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 
2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2558 หนา 787 -792 

94 0.20 อ.จุฑารัตน พงษโนรี และ 
อาจารยบังอร ธรรมศิริ 

การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบรากบัว การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 
2558 หนา 847 -853 

95 0.20 ผศ.ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี และ
รศ.ดร.ศศมล ผาสุข และ 

จากงานวิจัยสูบทปฏิบัติการการกําจัดโลหะหนักในนํ้าเสียโดยใชหินพัมมิช.  
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 2558 หนา 924 - 928 

96 0.20 อ.ณฐพงศ  เมธินธรังสรรค และ
อาจารยดวงเดือน วัฏฏานุรักษ 

การผลิตนํ้าหมักชีวภาพเสริมโพรไบโอติกจากเห็ดหอม  
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 สถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
กําแพงเพชร วันท่ี 22 ธันวาคม 2558 หนา 677-683 

97 0.20 อ.รัตถชล อางมณี และคณะ การเพ่ิมประสิทธิภาพจุลินทรียในระบบบําบัดนํ้าเสียชีวภาพ ดวยหินพัมมิซ. 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงคราม 2558วันท่ี 
13-14 กุมภาพันธ 2558 หนา 100-104 

98 0.20 อ.ณหทัย โชติกลาง การตรวจสอบการปนเปอนบอแรกซในผักและผลไมดอง ในชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยใชชุดทดสอบ
เบ้ืองตน. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวาง
สถาบัน ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย กรุงเทพมหานคร หนาท่ี 194-198 

99 0.20 อ.ใยแพร ชาตรี การศึกษาภาวะโภชนาการของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ: 
การศึกษาเบ้ืองตน. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระหว างสถาบัน ครั้ ง ท่ี  3 ระหว าง วันท่ี  28 -29 พฤษภาคม 2558 ณ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร หนาท่ี 184 – 193 

100 0.20 อ.จุฑารัตน โพธ์ิหลวง และ 
อาจารยฐิติมา เกษาหอม 

การพยากรณการใชแก็สโซฮอล E85 ในประเทศไทย ดวยการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระหว างสถาบัน ครั้ ง ท่ี  3 ระหว าง วันท่ี  28 -29 พฤษภาคม 2558 ณ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร หนาท่ี 150 - 161 

101 0.20 อ.นันทิภา แกวลี การสํารวจการปนเปอนของพยาธิในผักสดจากตลาดในอําเภอบางกะดี จังหวัด
ปทุมธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวาง
สถาบัน ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย กรุงเทพมหานคร หนาท่ี 189 - 193 

102 0.20 อ.กริช เรืองไชย การบริโภคอาหารวางและเครื่องด่ืมรสหวานท่ีสงผลตอภาวะโภชนาการ ใน
นักเรียนมัธยม ศึกษาตอนตน จังหวัดกาฬสินธุ. การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งท่ี 1”วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกาวไกลสูประชาคมอาเซียน” วันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ หนา 263 - 271 

103 0.20 อ.กริช เรืองไชย ความเชื่อม่ันในความสามารถแหงตนตอการบริโภคผักผลไมและอาหารวาง ใน
นักเรียน มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ. การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สรางสรรคและพัฒนา เพ่ือกาวหนาสู
ประชาคมอาเซียน” ครั้งท่ี 2 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2558 

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

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

86  

ท่ี 
คา

น้ําหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ชื่อผลงานวิชาการ/งาน.ส.รางสรรค 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หนา 85-90 
104 0.20 รศ.ดร.ศศมล ผาสุข ผลของผงบร็อคโคล่ีท่ีมีผลตอพฤติกรรม ความจําและการเรียนรูในหนูขาว. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดการความรูและการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาทักษะในศตวรรษ ท่ี 21 วันท่ี 3-4 ธันวาคม 2558. หนา 1-6 

105 0.20 รศ.ดร.ศศมล ผาสุข ประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียดวยหญาแฝกท่ีปลูกแบบแปลงพืชลอยนํ้า ใน
ศูนยปรับปรุงคุณภาพนํ้าของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี อําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

106 0.20 ผศ.ดร.ยุพดี เสนขาว การพัฒนาชุดฝกอบรมคอมพิวเตอร เรื่องการอนุรักษนํ้า สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในโรงเรียนท่ีต้ังอยูบริเวณลุมแมนํ้าปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

2) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันับแตวันท่ีออกประกาศ 
 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

1 0.40 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รศ.ดร.ศศมล ผาสุข 

 
The Efficiency of Ocimum Sanctum Linn Leafs, Syzygium 
Aromaticum (L.) Merr.e Perry Flowers and Piper Betel Leafs in 
Putting Out Ants Seoul 
International Conference on Engineering and Applied Science 2015 
8-10 January 2015 Page 465-472 

2 0.40 รศ.ดร.ศศมล ผาสุข  
 

Efficiency of Cassis fistula Linn bark and Clitoria ternatea L. flowers 
crude extract in temporary white hair covering. Agriculture, Biology 
, and Life Science 23-25 June 2015 Sapporo, Japan pp. 250 - 257 

3 0.40 ผศ.ดร.สุธาสินี นิลแสง Encapsulation of Probiotic Bacteria and Evaluation of Survival in 
Simulated Gastrointestinal Conditions. 
Seoul International Conference on Engineering and Applied 
Science 2015 8-10 January 2015 pp. 473-479 

4 0.40 ผศ.ดร.สุธาสินี นิลแสง Antioxidant Activity and Total Polyphenol Content in Thai Herbal 
Fermented Juices. Agriculture, Biology , and Life Science 23-25 
June 2015 Sapporo, Japan. pp. 203-212.  

5 0.40 ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน 
 
 
 

Antioxidant Activity and Total Phenolics from Ardisia Elliptica 
Thunb. Cured Extracts. 2nd  International Conference on 
Engineering and Natural Science 22-24 July 2015 Tokyo. Page 436-
443 

6 0.40 ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน Antioxidant Activity and Total Phenolics from Ardisia Elliptica 
Thunb. Cured Extracts. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ     
“ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 3” 20-22 พฤษภาคม2558 หนา 206-211 

7 0.40 อ.ดร.วีระวัฒน อุนเสนหา Eco-efficiency with Social Performance of Fresh Latex Production 
in the Southern of Thailand. The Asian Conference on 
Sustainability, Energy and the Environment 2015 pp.843-848 

8 0.40 อ.วัชราภรณ วงศสกุลกาญจน  
อ.บุษยา จูงาม 

Factors Affecting Volume of Benzene in Urine of Workers in Gas 
Stations: Case Study of Lumlukka District, Pathumthani Province. 
2nd International Conference on Engineering and Natural Science 
22-24 July 2015 Tokyo Page 472-476. 
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9 0.40 อ.บุษยา จูงาม 
อ.วัชราภรณ วงศสกุลกาญจน 

Ergonomics Problems of Cashiers in Department Store, Pratumtani 
Province, Thailand. Proceeding of The Second International 
Conference on Engineering and Natural Science. 22 – 24 July 2015. 
Page 485 – 491 

10 0.40 อ.วัชราภรณ  
วงศสกุลกาญจน 

Factor affecting of cholinesterase levels in farmers exposed to 
pesticide. Proceeding of The Global Engineering & Applied Science 
Conference. 2-4 December 2015. Page 930 - 938. 

11 0.40 อ.พชรกมล กล่ันบุศย Attitude towards solid waste management behavior among the 
merchants in the central market of agriculture product, Thailand. 
Proceeding of 34th The IIER International Conference, Singapore, 
19th August 2015 pp. 69-72 

12 0.40 ผศ.ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี  
อ.ณหทัย โชติกลาง 
 

Water Qualities of Supplementary Drinking Bottles from Liquefied 
Petroleum Gas (LPG) Stations in Central Coastal Provinces, 
THAILAND. 2nd International Conference on Engineering and 
Natural Science 22-24 July 2015 Tokyo  

13 0.40 อ.ดร.นิสา พักตรวิไล  
 

The Study of Behavior, Knowledge and Practice of Solid Waste 
Management in Panyanantharam Temple, Patumthane Province, 
Thailand. 2nd International Conference on Engineering and Natural 
Science 22-24 July 2015 Tokyo  

14 0.40 อ.มนตทิพย จันทรแกว และคณะ 
 

Heavy metals in meat and crustaceans products in Thailand Local 
markets. International conference on environmental and rural 
development ,March 2015 Philippines  

15 0.40 อ.กิตติศักด์ิ สิงหสูงเนิน System Analysis of Research Repository Management System for 
Research University to Promote University Social Responsibility. 
The Sixth TCU International e-Learning Conference, 20-21 July 
2015, Thailand. Page 82-86. 
 

16 0.40 อ.กิตติศักด์ิ สิงหสูงเนิน The Study of Competency of Instructors toward Teaching and 
Learning in the 21st Century. The Twelfth International Conference 
on eLearning for Knowledge-Based Society, 11-12 December 2015, 
Thailand. Page 34.1-34.6 

17 0.40 อ.ดร. พรรณวิภา แพงศรี Detection of Coxiella in Brown Dog Ticks (Rhipicephalus 
Sanguineus) at  Pathumthani Province, Thailand. International 
Conference on Life Science and Biological Engineering 2-4 
December 2015. Tokyo. Page 144-149  

18 0.40 อ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา The Identification of Polyethylene Terephthalate (PET) Waste 
Fungi in Phathuntani Province (Thailand) that Produce Cutinase for 
Application in Polyester Fiber Modification. Global Engineering & 
Applied Science Conference  2-4 December 2015. Tokyo. Page 
775-782. 

19 0.40 ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน Determination of the Content of Hazardous Heavy Metals on 
Lycopersicon Esculentum Mill. Grown around a Contaminated 
Area. International Journal of Environmental Science and 
Development 2015, March  , Singapore. Page 170-172. 
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20 0.40 อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง Factors Affecting Consumer Purchasing Behavior of Toxic-Free 
Vegetables in Muang District, Samutprakarn Province. 2nd 
International Symposium on Agricultural Technology (ISAT2015) 
July 1-3, 2015 A-One The Royal Cruise Hotel Pattay, Thailand. 
Page 377-380. 

21 0.40 อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง Financial Cost and Benefit Analysis of Commercial Orchid Farming 
in Krathumban District, Samutsakorn Province, Thailand. 2nd 
International Symposium on Agricultural Technology (ISAT2015) 
July 1-3, 2015 A-One The Royal Cruise Hotel Pattaya, Thailand. 
Page 381-384.  

22 0.40 อ.ดร.นพรัตน ไวโรจนะ Existence and Algorithm for Hierarchical Optimization Problems. 
Proceeding of the 15th International Conference on Computational 
and Mathematical Methods in Science and Engineering, (CMMSE 
2015) 6-10 July 2015 page. 1122-1268 

23 0.40 ผศ.ดรุณี หันวิสัย Alfa-cut Methodology for Matrix Games with Payoffs Trapezoidal 
Intuitionistic Fuzzy Number. Proceeding of the 15th International 
Conference on Computational and Mathematical Methods in 
Science and Engineering, (CMMSE 2015) 6-10 July 2015 

24 0.40 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา 

 
Potassium iodate supplementation in layer drinking water for 
iodine enriched egg and laying performance. the 5 th International 
Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing 
Countries 27-30 October 2015,Bangkok 

25 0.40 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ 

 
Mango Bottom Ash from Wood Furniture Industries for Stoneware 
Pottery Glaze (ICENS July 22-24,2015, Waseda 
University,Tokyo,Japen) 
 

26 0.40 อ.ธนพร  พยอมใหม 
 

A Study of Performance on Ad-Hoc Network with Polar Code. 
International Conference on Engineering and Applied Science 2015 
20-22 July 2015 Hokkaido, Japan 

27 0.40 อ.จิรัญญา โชตยะกุล Water Cycle and Artificial Bee Colony Based Algorithms for 
Optimal Order Allocation Problem with Mixed Quantity Discount 
Scheme การประชุมวิชาการนานาชาติ Industrial 
Engineering,Management Science and Applications 2015 

28 0.40 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ 

 
Factors Affecting Effectiveness of Logigtics  Service  Personel 
Recruitment in Central Thailand. Intrenational symposium on 
business and management fall session 2015, 8-10 September 
2015,Kyoto Japan 

29 0.40 คณะครุศาสตร 
อ.พัชรินทร เศรษฐีชัยชนะ 
 
 

 
งาน INTCESS15 – 2nd 
International Conference on Education and Social Sciences ระหวาง
วันท่ี 1-8 กุมภาพันธ 2558 ประเทศตุรกี 
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3) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
1 0.60 คณะวิทยาการจัดการ 

อ.ชวาลา  ละวาทิน  
อ.ทิพยสุคนธ ไตรตนวงศ 

 
อาหารและขนมไทยพ้ืนบานโบราณ  หมูบานคลองขนมหวาน  อ.ปากเกร็ด   
จ.นนทบุรี 

3) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
2 0.60 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อ.กนกนาฏ พรหมนคร 
 
การ วิจั ย เ พ่ือ พัฒนาดินสามโคก จั งห วัดปทุมธา นี  สํ าหรับออกแบบ
เครื่องปนดินเผาท่ีใชภายในสปา 

3 0.60 อ.ธราพงษ พัฒนศักด์ิภิญโญ การควบคุมคุณภาพการตอกเสาเข็มโดยสูตรของ Danish ในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

4 0.60 อ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง   การพัฒนาเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑเครื่องจักสานเพ่ือการสงออก 
5 0.60 ผศ.ดร.วิวัฒน คลังวิจิตร การศึกษาประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษยดวยฐานสมรรถนะสถาน

ประกอบการภาคกลางของประเทศ 
6 0.60 ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง การพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปกระถางตนไมท่ีผลิตจากกากกาแฟแบบกึ่งอัตโนมัติ 

(วารสารวิศวกรรมศาสตร ราชมงคลธัญบุรี ) 
7 0.60 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม  
ผศ.ดร.ปณณรภัส  ถกลภักดี 

 
แนวทางการอนุรักษความหลากหลายของพืชสมุนไพรในตําบลบอเงิน อําเภอ
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี. วารสารส่ิงแวดลอมศึกษา-สสศท ปท่ี 6 ฉบับท่ี 
12 มกราคม – มิถุนายน 2558 หนา 241 - 253 

8 0.60 อ.ณัฐกานต ทองพันธุพาน  
อ.สุรียพร ธรรมิกพงษ 

ประสิทธิภาพของสาหรายเดนซา (Egeria denza Planch.) สําหรับการบําบัด
นํ้าเสียจากหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 
10 ฉบับท่ี 2 (เดือนพฤษภาคม- เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558) หนา 23-32 

9 0.60 อ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี และคณะ Defatted copra meal hydrolysate as a novel candidate for 
prebiotic.วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 
10 ฉบับท่ี 3 (เดือนกันยายน- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558) หนา 1-10 

10 0.60 อ.มัชฌกานต เผาสวัสด์ิ  
อ.ประภากรณ คัดทจันทร 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศูนยปฏิบัติธรรมวัดพยายัง. วารสาร
วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3 (เดือน
กันยายน- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558) หนา 33-42 

11 0.60 อ.กมลมาศ วงษใหญ  
อ.มัชฌกานต เผาสวัสด์ิ 

การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (เดือนมกราคม- เดือนเมษายน พ.ศ. 2558) 
หนา 18-28 

12 0.60 อ.อมีนา ฉายสุวรรณ การพัฒนาส่ือการเรียนรู เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซํ้า. วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3 (เดือนกันยายน- 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558) หนา 43-52 

13 0.60 อ.ชุมพล จันทรฉลอง การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่องการสรางภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ แบบเฟรมตอ
เฟรม. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 10 
ฉบับท่ี 3 (เดือนกันยายน- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558) หนา 65-74 

14 0.60 อ.ดาวรถา วีระพันธ 
อ.ชญาภา บาลไธสง 

การพัฒนาแอนิเมชัน เรื่อง ความรู เกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรสําหรับเยาวชน วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (เดือนมกราคม- เดือนเมษายน พ.ศ. 2558) 
หนา 40-48 
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15 0.60 อ.ไพรินทร มีศรี 
อ.อวยพร มีศรี 

ก า ร พัฒน า ส่ื อ ก า ร ส อ นอิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  วิ ช า ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม
ภาษาคอมพิวเตอร เรื่อง การวนซํ้า สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (เดือนมกราคม- เดือนเมษายน พ.ศ. 2558) 
หนา 49-56 

16 0.60 อ.อัจจิมา ม่ันทน 
สมจินต บุตระ 

การพัฒนาระบบการใหคะแนนและตัดสินกีฬามวยสากลสมัครเลน วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (เดือน
มกราคม- เดือนเมษายน พ.ศ. 2558) หนา 57-68 

17 0.60 อ.ไพรินทร  มีศรี 
อ.อวยพร มีศรี 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การฝกบุคคลทามือเปลา 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 
(เดือนมกราคม- เดือนเมษายน พ.ศ. 2558) หนา 69-77 

18 0.60 ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน  
ปยะพัฒน  สุนทรศาสตร 

การวิเคราะหปริมาณโลหะหนักและการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียในยาแผน
โบราณ วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 10 
ฉบับท่ี 1 (เดือนมกราคม- เดือนเมษายน พ.ศ. 2558) หนา 78-95 

19 0.60 อ.ดาวรถา  วีระพันธ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการผลิตส่ือส่ิงพิมพดวย
โปรแกรม Publisher 2007 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ            
ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (เดือนมกราคม- เดือนเมษายน พ.ศ. 
2558) หนา 96-106 

20 0.60 อ.เบญจางค  อัฉริยะโพธา การพัฒนาไอศกรีมเพ่ือสุขภาพของผูสูงอายุ วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (เดือนมกราคม- เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2558) หนา 107-122 

21 0.60 อ.อรรถพร  ธนูเพ็ชร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 วารสารวิจัยและพัฒนา    
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (เดือนพฤษภาคม- 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558) หนา 55-65 

22 0.60 ผศ.ณพัฐอร  บัวฉุนและ 
ปยะพัฒน  สุนทรศาสตร 

การพัฒนาโลชั่นจากสารสกัดหยาบชะเอมไทยท่ีมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ. 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 
(เดือนพฤษภาคม- เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558) หนา 97-106 

23 0.60 อ.จิตติมา กอหรั่งกูล การศึกษาการทนตอยาปฏิชีวนะและยาฆาแมลงของ Sinorhizobium 
meliloti. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 
10 ฉบับท่ี 2 (เดือนพฤษภาคม- เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558) หนา 107-114 

24 0.60 อาจารย ดาวรถา  วีระพันธและ 
สุภาพรรณ  วรศักด์ิ 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 . วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ         
ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3 (เดือนกันยายน- เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2558) หนา 119-128 

25 0.60 ผศ.อารีย สงวนชื่อ กระบวนการมีสวนรวมในกิจกรรมบริหารกายรําไมพลองปาบุญมีของชุมชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี. วารสารวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ 
2559 หนา165-170 

26 0.60 อ.กิตติศักด์ิ สิงหสูงเนิน และ 
ณมน จีรังสุวรรณ 

Google for Education กับการปฏิรูปการศึกษาไทย. วารสารพัฒนาเทคนิค
ศึกษา สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา     
พระนครเหนือ ปท่ี 28 ฉบับท่ี 96 ตุลาคม – ธันวาคม 2558 หนา 14-20 
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27 0.60 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย 

 
การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย
อลงกรณปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 ม.ค.-เม.ย. 58 

28 0.60 อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย การนํานโยบายการสงเสริมการใชเซลลแสงอาทิตยไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง 
สวน.วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับท่ี 8 ปท่ี 1 
(ม.ค.-เม.ย.58) 

29 0.60 อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย วัฒนธรรมไทยกับการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นในจังหวัดปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร (วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 
ม.ค.- เม.ย. 58) 

30 0.60 อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย การนํานโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติของเทศบาลในภาคตะวันออก (วารสารการเมืองการปกครอง ม.
มหาสารคาม  ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ก.ย. 57-ก.พ. 58) 

31 0.60 อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย ประสิทธิผลของนโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน
แมนํ้าโขง (วารสาร บัณฑิตศึกษา มรภ.สวนสุนันทา ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย. 
58) 

32 0.60 อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3  
ก.ย.- ธ.ค. 58) 

33 0.60 อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย ประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตลุมนํ้าชี 
(วารสารบัณฑิตศึกษา มรภ.สวนสุนันทา ปที 8 ฉบับท่ี 2 ก.ค. – ธ.ค. 58) 

34 0.60 อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย ประสิทธิผลการบริหารความโปรงใสขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 
(วารสารชอพะยอม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปท่ี 26 ฉบับท่ี 1 ม.ค. – มิ.ย. 58) 

35 0.60 อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย การพัฒนากลยุทธการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในจังหวัดรอยเอ็ด 
(วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปท่ี 14 
ฉบับท่ี 32 พ.ค. – ส.ค. 58) 

36 0.60 อ.อมรรักษ สวนชูผล 
 

ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ 
โลจิสติกสภาคบริการ เขตภาคกลาง 

37 0.60 อ.ดร.พรนภา  เตียสุธิกุล ความสัมพันธระหวางนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยสายวิชาการ
กับผลการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(วารสาร วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   “Journal of 
Kanchanaburi Rajabhat University” ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2  
ก .ค .– ธ .ค . 58) 

38 0.60 อ.ดร.ชมัยภรณ  ถนอมศรีเดชชัย การเขาสูตําแหนงผูนําองคการของเพศหญิง: ความเปนไปไดท่ีไมแตกตาง 
(วารสารวิชาการ ม.อีสเทิรนเอเชีย ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนพ.ค.-ส.ค. 58) 

39 0.60 ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ การพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง (วารสารวิจัยและพัฒนา วไลย  
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3  ก.ย. –ธ.ค. 58) 

40 0.60 ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรของธุรกิจโลจิสติกสภาค
บริการเขตภาคกลางในประเทศไทย (วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน - ธันวาคม 2558)) 
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41 0.60 อ.สิรินดา  คล่ีสุนทร การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี 
(วารสารส่ิงแวดลอมศึกษา - สสศท มกราคม -มิถุนายน 2558) 

42 0.60 อ.สิรินดา  คล่ีสุนทร แนวทางการจัดการองเท่ียงเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี 
(วารสารส่ิงแวดลอมศึกษา - สสศท กรกฎาคม -ธันวาคม 2558) 

43 0.60 อ.ดร.สุพจน  ทรายแกว แนวทางการบริหารจัดการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (วารสารวิจัยและพัฒนา วไลย  
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 10 
ฉบับท่ี 3 (กันยายน - ธันวาคม 2558) 

44 0.60 คณะครุศาสตร 
ผศ.ดร.กันตฤทัย  คลังพหล 
สาธิดา  สกุลรัตนกุลชัย 

 
ผลการประเมินความตองการจําเปนเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการทําวิจัย
ในชั้นเรียนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

45 0.60 ผศ.ดร.สุวรรณา  จุยทอง การศึกษาวิธีสอน  เทคนิคการและพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร ของ
ครูผูสอนคณิตศาสตร ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดปทุมธานี  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดสระแกว  และจังหวัดอางทอง 

46 0.60 ผศ.ดร.ฐิติพร  พิชญกุล การจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีทางความคิดเพ่ือพัฒนาความสามารถในการถาย
โยงการเรียนรูของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย 

47 0.60 ผศ.ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต การประยุกตกระบวนทัศนการตัดสินใจบนฐานของการแบงปนความรูเพ่ือเปน
กระบวนการปฏิบัติแบบมีสวนรวมระหวางผูบริหารสถานศึกษาและผูปกครอง
ในการบริหารจัดการศึกษาทองถิ่น 

48 0.60 ผศ.ดร.ชอเพชร เบาเงิน 
ทวี  ควรผล 

รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของคุณลักษณะผูนําท่ีสงผลตอภาวะผูนํา
แบบใฝบริหารของผูนํานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

49 0.60 อ.ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสด์ิ 
ภิญโญ จูสี 

ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

50 0.60 อ.ดร.ศักดา  สถาพรวจนา 
อาจอง ชุมสาย 
ทัศนีย ทองสม 

การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

51 0.60 อ.ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสด์ิ 
จิรัฎฐ  ฉัตรเบญจรักษ 

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีสงผลตอคุณลักษณะภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 

52 0.60 ผศ.ดร.สุธี  พรรณหาญ 
ผศ.ดร.อุษา คงทอง 
นางผองศรี เครือกลัด 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แรงและความ
ดันของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ผสมผสาน
กับผังมโนทัศนรูปตัววี 

53 0.60 ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม 
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 
นรินทร อินทรี 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

54 0.60 อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา 
ผศ.ดร.ชอเพชร เบาเงิน 
จิตพทัย รุณกระโทก 

ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

55 0.60 อ.ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ 
ผศ.ดร.อุษา  คงทอง 
ถนัด บุญอิสระเสรี 

ผลของชุดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพละศึกษา 

56 0.60 ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ 
อ.ดร.ศักด์ิ สุวรรณฉาย 
พัชรศรัณย ศิริพันธ 

การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสรางทักษะการปรับตัวในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 
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57 0.60 อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก 
ผศ.พนิดา ชาตยาภา 
มนตรา ศรีเมือง 

การศึกษาการใชภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัย ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมือง 
“อีสานลําเตย” 

58 0.60 ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต 
อ.ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสด์ิ 
ปทมา สายพรอมญาติ 

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริการกับการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

59 0.60 สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม อัตลักษณนักศึกษาในยุคปริญญาลนประเทศ 
60 0.60 ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ 

อ.ดร.ปยะวรรณ เลิศพานิช 
ยุวดี รื่นภาค 

ความสําเร็จในการบริหารงานของนายกองคการบรหิารสวนตําบลท่ีเปนสตร ี

61 0.60 อ.ดร.ประยูร บุญใช 
ภูมิพงศ จอมหงษพิพัฒน 

การวิจัยและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชแหลง
เรียนรูในทองถิ่นเปนฐาน สําหรับสถานศึกษาในชุมชนรอบหนองหาร จังหวัด
สกลนคร 

62 0.60 อ.ดร.ประยูร บุญใช 
ภูมิพงศ จอมหงษพิพัฒน 
นิพนธ บรรสาร 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร ตามแนวคิดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานผสมผสานกลวิธีอภิปญญาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 

63 0.60 ผศ.ดร.ประยูร บุญใช 
ภูมิพงศ จอมหงษพิพัฒน 
สมบัติ สุขสมบูรณ 

การพัฒนารูปการพัฒนารูปแบบเครือขายครูนักวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยใช
การเรียนรูแบบผสมผสมและการสงเสริมการรับรูความสามารถของตนสําหรับ
ครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

64 0.60 คณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร 
อ.ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร 

 
การพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศกลุมนอรดิกวารสารรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 ก.ค.–ธ.ค. 58 

65 0.60 อ.กัมลาศ เยาวะนิจ ความชอบธรรมของอํานาจในการปกครองตามแนวคิดแบบพุทธและพราหมณ 
วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 เดือน ก.ค.–ส.ค. 58 

66 0.60 อ.ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ ความชอบธรรมของอํานาจในการปกครองตามแนวคิดแบบพุทธ และพราหมณ 
วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.–ธ.ค. 58) 

67 0.60 อ.ดร.ไททัศน มาลา และ 
อ.วิไลลักษณ เรืองสม 

การบริหารจัดการอุทกภัยอยางยั่งยืนขององคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ 
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน 
ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค. 58) (หนา 75-85) 

68 0.60 อ.ดร.ปยะ กลาประเสริฐ แนวทางการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภปที 10 ฉบับท่ี 3) 

69 0.60 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ณัฏฐา ผดุงศิลป, ธัญญา เตชะศีล
พิทักษ, เฌอมาลย วงศชาวจันท, 
และณัฐพงค จันจุฬา 

 
การชักนําทําใหเกิดการกลายในตนแพงพวยโดยการฉายรังสีแกมมาแบบ
เฉียบพลัน Thai Journal of Science and Technology. 2558. 4(1) 
มกราคม-เมษายน: หนา 95-103 

70 0.60 วิษณุ เมืองทิพย, พนิดา บุญฤทธ์ิ
ธงไชย, คําทอง มหวงศวิริยะ, ผอง
เพ็ญ จิตอารียรัตน, มัณฑนา บัว
หนอง, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และ
เฉลิมชัย วงษอารี 

การใชสารสกัดจากธรรมชาติปองกันโรคในระหวางการพัฒนาผลฟกขาวเพ่ือ
ปองกันโรคหลังการเก็บเกี่ยว วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 2558. 46: 3/1 
(พิเศษ): 319-322. 

71 0.60 คําทอง มหวงศวิริยะ, วิษณุ เมือง
ทิพย และเฉลิมชัย วงษอารี 

ผลของสารละลายพัลซ่ิง ตออายุการปกแจกันของดอกคารเนชั่นยอมสีฟา 
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 2558. 46(3) (พิเศษ): 501-504. 
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72 0.60 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
อ.ดร.สุพจน  ทรายแกว   
ผศ.ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ  
อ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี  
อ.ดร.ปยะ  กลาประเสริฐ  
อ.อัจจิมา  ม่ันทน  
อ.ชุมพล  ปทุมมาเกษร  
นางราตรี  มีสมบัติ  
นายชูศักด์ิ ขันธชาติ 

 
แนวทางการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

4) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 1 

1 0.80 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ผศ.ดร. นฤมล ธนานันต และคณะ 
 

 
การจําแนกพันธุและการวิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมของกลวยไมสกุล
หวายกลุมเอื้องสายโดยใชลําดับนิวคลีโอไทดของยีน matK และ rpoC1. 
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปท่ี 23 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2558 
หนา 1-10 

2 0.80 ผศ.ดร. นฤมล ธนานันต และคณะ 
 

ความสัมพันธทางพันธุกรรมของกลวยไมสกุลแวนดาหมูเข็มดวยแฮตอารเอพีดี
และไอเอสอาร. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ป ท่ี 23 ฉบับท่ี 3 
กรกฎาคม-กันยายน 2558 หนา 475-484 

3 0.80 ผศ.ดร. นฤมล ธนานันต และคณะ 
 

การจําแนกพันธมะมวงในประเทศไทยจากลําดับดีเอ็นเอของยีน rpoC1 และ 
rbcL. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปท่ี 23 ฉบับท่ี 6 (ฉบับพิเศษ) 
2558 หนา 984-993 

4 0.80 ผศ.ดร. นฤมล ธนานันต และคณะ 
 

การวิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมของกลวยไมสกุลแวนดาหมูเข็มโดยใช
ลําดับนิวคลีโอไทดของยีน rbcL และชิ้นดีเอ็นเอท่ีอยูระหวางยีน trnH กับ 
psbA. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปท่ี 23 ฉบับท่ี 6 (ฉบับพิเศษ) 
2558 หนา 995-1004  

5 0.80 อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม 
ผศ.ดร.ปณณรภัส  ถกลภักดี และ 
อ.จีรภัทร  อัฐฐิศิลปเวท 

การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นโดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนบานดงบัง ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี. วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3 พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2558 หนา 1-8  
 

6 0.80 อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม และ  
ผศ.ดร.ปณณรภัส  ถกลภักดี 

ความตองการของประชาชนในการจัดต้ังศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษ
ภูมิปญญาผ้ึงสายพันธชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2กรกฎาคม-ธันวาคม 
2558 หนา 189-204 

7 0.80 อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม และ  
ผศ.ดร.ปณณรภัส  ถกลภักดี 

แนวทางการพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสาย
พันธุจันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี. วารสารหนวยวิจัย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
(2558) หนา32-45 
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8 
 

0.80 
วิทยาลัยนวัตกรรม 
อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเนีย 
 
 

 
กลยุทธการบริหารของกํานันและผูใหญบานเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนท่ียั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง(วารสาร
บัณฑิตศึกษา วไลยอลงกรณ ปท่ี 9  ฉบับท่ี 2 เดือน พ.ค – ส.ค. 58) 

9 0.80 อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเนีย ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิปญญาทองถิ่นในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง 
(วารสารการวิจัยและพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ม.นเรศวร 
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พ.ค. –ส.ค. 58) 

10 0.80 อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเนีย สัมฤทธิผลการนํานโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรไป
ปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง (วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 9 
ฉบับท่ี 2 พ.ค. – ส.ค. 58) 

11 0.80 อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเนีย ประสิทธิผลการนํานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราใน
จังหวัดภาคใตตอนบน 
(วารสารบัณฑิตศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 พ.ค. – ส.ค. 58) 

12 0.80 ผศ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค 5 มจร. สังคมศาสตรปริทรรศน ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 พ.ค. – ส.ค. 58 

13 0.80 ผศ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสรางความสุขของนักเรียนโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี 4(วารสาร มจร. สังคมศาสตรปริทรรศน 
ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 พ.ค. – ส.ค. 58) 

14 0.80 ผศ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ ประสิทธิผลการบริหารจัดการ การลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
(วารสารธรรมศาสตร ปท่ี 34 ฉบับท่ี 2 พ.ค.- ส.ค. 58) 

15 0.80 ผศ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ สัมฤทธิผลการนํานโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรไป
ปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง(วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 พ.ค. 
– ส.ค. 58) 

16 0.80 อ.ดร.อมรรักษ  สวนชูผล คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (วารสารบัณฑิตศึกษา ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)  

17 0.80 อ.ดร.อมรรักษ  สวนชูผล แนวคิดการเรียนรูดวยการนาตนเองกับการจัดการศึกษา (วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
มกราคม – เมษายน 2558) 

18 0.80 อ.ดร.พรนภา  เตียสุธิกุล หยุดวัฏจักรแหงความชั่วรายของการเมืองไทย วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ป 9 ฉบับ 1 
มกราคม –เมษายน 58 
 
 

 
19 

 
0.80 

คณะวิทยาการจัดการ 
รศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา 

 
การวิเคราะหอิทธิพลของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ :กรณีศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ.วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
2558 

20 0.80 รศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา แบบจําลองเชิงสาเหตุของความตองการการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วารสารปญญาภิวัฒน ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 
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21 0.80 รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครนนทบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
(พฤษภาคม – สิงหาคม 2558) 

22  
0.80 

คณะครุศาสตร 
อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา 
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ิ 
เยาวเรศ ตระกูลวีระยุทธ 

 
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

23 0.80 ผศ.ดร.กันตฤทัย คลังพหล 
สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย 

ผลการประเมินความตองการจําเปนเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการทําวิจัย
ในชั้นเรียนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

24 0.80 อ.ดร.พิทักษ นิลนพคุณ 
ผศ.ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ 
พระวชิรญาณ เต็งวราภรภัทร 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 โดยใชชุดส่ือประสม 

25 0.80 ประพรรธน พละชีวะ 
จุลลดา จุลเสวก 

การเสริมสรางทักษะเมตาคอกนิชันดวยเทคนิคการสะทอนความคิดผาน
เครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

26 0.80 รศ.ดร.ชัชจริยา ใบลี 
อ.ดร.ประกอบ ผลงาม 
อรทัย จิตไธสง 

การสร า งความเข มแข็ ง ของ ทุนมนุษย ในการจัดการท อง เ ท่ี ยวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสูการเปนแหลงทองเท่ียวประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

27 0.80 ผศ.ดร.อุษา คงทอง 
ผศ.ดร.กันตฤทัย คลังพหล 
ดวงแกว เฉลยเจริญ 

การวิเคราะหองคประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงคในการเรียนวิชาเนน
การปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

28 0.80 อ.ดร.พิทักษ นิลนพคุณ 
อุษา คงทอง 
ชัยวัฒน บวรวัฒนเศรษฐ 

การพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

29 0.80 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
อ.ดร.ไททัศน มาลา และ 
อ.วิไลลักษณ เรืองสม 

 
 
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานีกับการจัดการ
ปญหาอุทกภัย วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ  ปท่ี 9 ฉบับท่ี 3 (ก.ย.-ธ.ค. 58) 

5) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 
1 

 
1.00 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รศ.ดร.กรินทร กาญทนานนท 

The Forecasing Inovation by Discrete Kalman Filter to Predict Non-
Stationary Observations.วารสารวิชาการนานาชาติ ICIC Express Letter 
(Volume 9,Number 12, December 2015) 

2 1.00 รศ.ดร.กรินทร กาญทนานนท The Regulation of Steam Pressure in a Drum Boiler by Neural 
Network and System Identification Technique วารสารวิชาการ
นานาชาติ Lecture Note in Computer Scienc หนา 425-434,2015 

3 1.00 รศ.ดร.กรินทร กาญทนานนท The Data Mining for Industrial System Indentication: A Turning 
process วารสาร Lecture Note in Electrical Engineering ของสํานักพิมพ 
Springer ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน ฉบับท่ี 339 ป 2015 หนาท่ี 583-590 

4 1.00 รศ.ดร.กรินทร กาญทนานนท Analysis and Prediction of Surface Roughness in A CNC Turning 
Process using Taguchi Desing and Artificial Neural Networks ไดรับ
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คัดเลือกใหตีพิมพลงในวารสาร ICIC Express Letters ของสํานักพิมพ ICIC 
International ประเทศญ่ีปุน ปท่ี 9 ฉบับท่ี 4 เดือนเมษายน 2015 หนา 
1121/1126  

5 1.00 ผศ.กฤษฎางค ศุกระมูล Performance Evaluation 
of Solar TUNNEL Dryer for paddy 
 Drying at Prathum Tani,  
Thailand วารสารวิชาการนานาชาติ Applied Mechanics and Materials 
(Applied mechanics and Materials Vols.799-800(2015)pp 1455-
1458) 

6 1.00 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
อ.ดร.นพรัตน ไวโรจนะ 

 
An altering distance function in fuzzy metric fixed point theorems. 
Fixed Point Theory and Applications (2015) 2015:69 page 1-19 

7 1.00 อ.ดร.นพรัตน ไวโรจนะ Fixed point theorem and stability for (α,ψ,ξ )-generalized 
contractive multivalued mappings. Transactions on Engineering 
Technologies (2015) page 127-139 

8 1.00 อ.ดร. ปรินทร เต็มญารศิลป Bio-Insecticidal activity of alpinia galangal (L.) on larval 
development of spodoptera litura (Lepidoptera:Noctuidae). 
Communications in agricultural and applied biological sciences, 
Ghent University, 80/2, 2015. Page 179-186 

9 1.00 อ.ดร. ปรินทร เต็มญารศิลป Toxicity of the seeds of phaseolus lathyroides (Leguminosae) 
against spodoptera litura (Lepidoptera:Noctuidae). 
Communications in agricultural and applied biological sciences, 
Ghent University, 80/2, 2015. Page 193-198 

10  
1.00 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
อ.ดร.อัณนภา  สุขล้ิม 

 
Effects of gamma irradiation on the physical and sensory quality 
and inactivation of listeria monocytogenes in blue swimming crab 
meat (Portunas Pelagicus) วารสารวิชาการนานาชาติ Radiation Physics 
and Chemistry 

11 1.00 คณะครุศาสตร 
จิตตรี พละกุล 
 

 
Effects of day-of-week trends and vehicle types on PM2.5-
bounded carbonaceous compositions 
ELSEVIER Science of the Total Environment 532 (2015) หนาท่ี 484-
494  13 June 2015 

12 1.00 อ.ศุภมัย พรหมแกว ปาชายเลนพังราด: ปาตนแบบรัฐเอกชน รวมสราง บทท่ี 4 ปาชายเลนพังราดที
เกื้อกูลสรรพชีวิตชายฝงภายใตโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินสถานภาพ
ความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีปาชายเลนและกลไกทางสังคมเพ่ือพัฒนาเปนศูนย
เรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน” . สนับสนุนโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
2558 

13 1.00 อ.ศุภมัย พรหมแกว แหลมใหญ...สมุทรสงคราม...แหลงเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน บทท่ี 4 ปา
ใหญ ณ แหลมใหญ:แหลงรวมความหลากหลายของสรรพชีวิตชายฝง 
ภายใตโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินสถานภาพความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ี
ปาชายเลนและกลไกทางสังคมเพ่ือพัฒนาเปนศูนยเรียนรูระบบนิเวศปาชาย
เลน” สนับสนุนโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 2558 
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14 1.00 อ.ศุภมัย พรหมแกว ปาเล็กในเขตอุตสาหกรรมใหญ: ปาชายเลนของIRPC. บทท่ี 4 สรรพชีวิตในปา
เล็ก IRPC ภายใตโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินสถานภาพความอุดมสมบูรณ
ของพ้ืนท่ีปาชายเลนและกลไกทางสังคมเพ่ือพัฒนาเปนศูนยเรียนรูระบบนิเวศ
ปาชายเลน” สนับสนุนโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 2558 

6) ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
1 1.00 คณะวิทยาการจัดการ 

รศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา 
 
หนังสือเศรษฐศาสตรเพ่ือการศึกษา : ผลตอบแทนจากการลงทุนในการศึกษา 
บันทึกขอความสวนราชการ สํานักงาน.ส.ภามหาวิทยาลัย ท่ี ศธ.0551.18/343 เรื่อง 
แจงมติ สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2558 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ การแตงต้ังให
อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูประถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
2 1.00 คณะวิทยาศาสตร 

ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน 
 
ตํารา เรื่อง เคมีพ้ืนฐาน 

3 1.00 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
ผศ.เอก ศรีเฉลียง และ 
อ.ดร.ดรุณศักด์ิ ตติยะลาภะ 

 
 
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาตัวแบบสภาพลเมืองจังหวัดปทุมธานีสูความเขมแข็ง
ของประชาธิปไตยไทย” สถาบันพระปกเกลา 1 ก.พ. 58 – 30 ธ.ค. 58 

4 1.00 อ.จุเลียบ ชูเสือหึง โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายรองรับธุรกิจโฮมสเตยและธุรกิจลองสเตย
เพ่ือใหเกิดระบบคุณภาพและมาตรฐานกรมการทองเท่ียว วันท่ี 28 ม.ค. 58 – 
25 ก.ย. 58 
 

5 1.00 อ.จุเลียบ ชูเสือหึง โครงการพัฒนาเครือขายและรณรงคเฝาระวังปญหาการทองเท่ียวท่ีแสวง
ประโยชนทางเพศจากเด็ก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมการทองเท่ียว  
วันท่ี 29 ม.ค. 58 – 25 ก.ย. 58 
 

6 1.00 อ.จุเลียบ ชูเสือหึง นิติกรรมและสัญญา 
ตําราท่ีผานการพิจารณาขอตําแหนงทางวิชาการ 
 

คุณภาพงาน.ส.รางสรรค 
1) งาน.ส.รางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส Online (0.20) –ไมม-ี 
2) งาน.ส.รางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40) 

 
1 

 
0.40 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อ.กนกนาฏ พรหมนคร 

 
ผลงานภาพจิตรกรรม “แมนํ้าสองสี 2558” 

2 0.40 อ.กนกนาฏ พรหมนคร ผลงานภาพจิตรกรรม “เสาเฉลียง 2558” 
3 0.40 อ.กนกนาฏ พรหมนคร ผลงานประติมากรรมเซรามิกส “My Dog 1” 
4 0.40 อ.กนกนาฏ พรหมนคร ผลงานประติมากรรมเซรามิกส “My Dog 2” 
5 0.40 อ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง   การประกวดภาพถายอาเซียนในหัวขอ “ทองเท่ียวในอาเซียน” 
6 0.40 อ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง   การปฏิบัติการถายภาพเพ่ือสงเสริม “การทองเท่ียวในอาเซียน” 
7 0.40 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
อ. ออมสิรี ปานดํารงค 

 
 
ภาพ “สัมพันธภาพแหงจิต 1”หมึกจีนบนกระดาษสา ป 2558 นิทรรศการ
ศิลปกรรมรวมสมัยกลุมอยุธยา ครั้งท่ี 9 ป 2558 
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3) งาน.ส.รางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60) 
 
 
1 

 
 

0.60 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
อ.ชยานันท อาวะโต 

 
 
ภาพ “สมเด็จพระเทพ ฯ ผูทรงอนุรักษทรัพยากรและธรรมชาติ” สีนํ้ามันบน
ผาใบ ป 2558 นิทรรศการพระสาทิศลักษณเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2558 

4) งาน.ส.รางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80) -ไมมี- 
5) งาน.ส.รางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

 
1 

 
1.00 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อ.กนกนาฏ พรหมนคร 

 
ผลงานชุดถวยชา “Happy Tenth Anniversary Chawan 2015” 

2 1.00 ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผลงานชุดถวยชา “Inspiration 2015-1” 
 
3 

 
1.00 

คณะวิทยาการจัดการ 
อ.ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 
Positive Influence of Green Supply Chain Operation on Thai Electronic 
Firms’ Financial performance แหลงท่ีเผยแพร  Procedia Engineering 
Volume 118,2015,pages 683 – 690 

 
 
4 

 
 

1.00 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
อ.ชยานันท อาวะโต 

 
 
ภาพ “สาวอาบนํ้า 1” สีนํ้ามันบนผาใบป 2558 หอศิลปอันดามันสมาคมศิลปน
ทัศนศิลปนานาชาติแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 8 วันท่ี 2 – 27 ต.ค. 58 

5 1.00 อ.ชยานันท อาวะโต ภาพ “สาวอาบนํ้า 2” สีนํ้ามันบนผาใบ ป 2558 หอศิลปอันดามัน สมาคม
ศิลปนทัศนศิลปนานาชาติแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 8 วันท่ี 2 – 27 ต.ค. 58 

6 1.00 อ.ชยานันท อาวะโต บันทึกมุมมองจากวัดมเหยงณอยุธยา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางสรรค
ศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันท่ี 2 
ก.ย. 58 

7 1.00 ผศ.นเรศ ยะมะหาร ภาพ “ทิวทัศนสีเหลือง”สีอะครีลิกบนผาใบ ป 2558 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรางสรรคศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี วันท่ี 2 ก.ย. 58 

8 1.00 อ.เดือนฉายผูชนะ  ภูประเสริฐ ภาพ “สมุดบันทึกสองสี” สีอะครีลิกบนผาใบ 2558 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรางสรรคศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี วันท่ี 2 ก.ย. 58 

9 1.00 อ.เดือนฉายผูชนะ ภูประเสริฐ “พลังแหงธรรมชาติพลังแหงชีวิต หมายเลข 1”ไดรับรางวัลท่ี 2 การประกวด
ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งท่ี 2 ประจําป 2558 หอศิลปกรุงไทย เม่ือวันท่ี 21 พ.ย. 
58 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2558 

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

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

100  

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม  
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ผศ.ละเอียด  ขจรภัย ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ  นาคภิบาล  2)  ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 
3) นางสาวสายพิน ทาทอง       4) นางสาวบุญญรักษา อรรถพันธ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : คณะ/วิทยาลัย 

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

ผลการดําเนินงาน 
ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 ขอ 1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมาย
ของการใหบริการวิชาการแกสั งคม โดยการสืบ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภไดลง
พ้ืนท่ีศึกษาปญหาความตองการจากผูนําชุมชนและสมาชิกของ
ชุมชน โดยมีการจัดประชุมเวทีประชาคม เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวม
ท้ังรวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน สวนคณะวิทยาการจัดการ
ไดลงพ้ืนท่ีทํางานวิจัยรวมกับชุมชน หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยไดพบ
ปญหาแลว จึงไดกําหนดพ้ืนท่ีท้ัง 2 แหง ไดแก  

1. ชุมชนสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
2.  ชุมชนคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ใหเปนพ้ืนท่ีเปาหมายในการใหบริการวิชาการ โดยสํานัก

สงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เล็งเห็นความจําเปนในการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชน จึงเชิญคณะกรรมการดําเนินงาน
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
โดยทีผูนําชุมชนของกลุมเปาหมายเขารวมประชุม เพ่ือวาง
แผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ตามความตองการของ
ชุมชน  (เอกสาร 3.1.1(1)- 3.1.1(2)) หลังจากนั้นแตละ
หนวยงานไดไปดําเนินการสํารวจความตองการบริการวิชาการของ
ชุมชนหรือองคการเปาหมาย แลวนําผลการสํารวจความตองการ
ของชุมชนหรือองคการเปาหมาย มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2559 และจัดทําคูมือการดําเนินงานบริการวิชาการ

3.1.1 (1) บันทึกขอความเชิญประชุม 
3.1.1 (2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ กา รวิ ช าการระดั บ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2558 วันท่ี 28 
ตุลาคม 2558 
3.1.1 (3) คําสั่งท่ี 2287/2558 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ  
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 
3.1.1 (4) แบบสํารวจความตองการรับ
บริการวิชาการ 
3.1.1 (5) ผลการสํารวจความตองการ
บริการวิชาการของชุมชนหรือองคการ
กลุมเปาหมาย 
3.1.1 (6) แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2559 
3.1.1 (7) คูมือการดําเนินงานบริการ
วิชาการ 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2558 

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

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

101  

ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
แกสังคม โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการบริการ
วิชาการ  (เอกสาร 3.1.1(3)) - 3.1.1(7)) 
 ขอ 2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1 
 มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ ไดเชิญผูนําชุมชนและคณะกรรมการดําเนินงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย ประชุมรวมกันเพ่ือจัดทําแผนบริการ
วิชาการ ซ่ึงระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559 
ของสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ ท่ีสอดคลองกับ
คว ามต อ งการของชุ มชนและสอดคล อ ง กับตั วชี้ วั ด ของ
มหาวิทยาลัย (เอกสาร 3.1.2(1) - (3.1.2(3))  

3.1.2 (1) หนังสือเชิญตัวแทนจากชุมชน 
3.1.2 (2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิ ช าการ  ครั้ ง ท่ี 
5/2558 วันท่ี 28 ตุลาคม 2558 
3.1.2 (3) แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2559 

 ขอ 3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
         มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการใหบริการวิชาการ

ตามความตองการของชุมชน เพ่ือรวมกับชุมชนในการแกไขปญหา 
โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการคิดวางแผนดําเนินการ
กิจกรรม ภายหลังจากการใหความรูและรวมกิจกรรมแลวนั้น 
ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และชุมชน
ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไดนําความรู
จากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพ ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได 
โดยชุมชนจะมีการบันทึกการใหความรูจากหนวยงานราชการลง 
สมุดเยี่ยมของชุมชน (เอกสาร 3.1.3 (1)) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี  ในปงบประมาณ 2557 สํานักสงเสริมการเรียนรูและ
บริการวิชาการ รวมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดทําโครงการ
อบรมชุมชนตนแบบสวนพริกไทย “เสียบยอดมะนาวบนตอ
มะขวิด” (เอกสาร 3.1.3 (2))  หลังจากการอบรมปงบประมาณ 
2558 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ ไดไปติดตาม 
พบวา ประชาชนไดนําความรูไปประกอบเปนอาชีพเสริมในการ
จําหนายก่ิงมะนาวและลูกมะนาว  สําหรับในปงบประมาณ 2559  
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จัดทําโครงการลดตนทุนเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร (เอกสาร 3.1.3 (3)) และโครงการปรับปรุงดินเพ่ือ
ผลผลิตท่ียั่งยืน (เอกสาร3.1.3 (4)) ใหกับชุมชน หลังจากนั้น
พบวา ชุมชนมีการจัดทําน้ําหมักชีวภาพใชเองเพ่ือกําจัดแมลงและ
ศัตรูพืช  สภาพดินมีคุณภาพเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร  ทํา
ใหตนทุนดานการเกษตรลดลง และประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
สามารถพ่ึงพาตนเองได (เอกสาร 3.1.3 (5))     
 2. ชุมชนตําบลคลองหา ในปงบประมาณ 2557 สํานัก
สงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการจัดโครงการฝกอบรมสงเสริม
อาชีพชุมชนคลองหา (เอกสาร3.1.3 (6))  เรื่องการทําหม่ีกรอบ
และน้ําพริก หลังจากการอบรมมีการติดตามผล พบวาประชาชน

3.1.3 (1) สมุดเยี่ยม 
3.1.3 (2) โครงการอบรมชุมชนตนแบบ
สวนพริก ไทย “การ เสี ยบยอดมะนาว 
บนตอมะขวิด” 
3.1.3 (3) โครงการลดตนทุนเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร 
3.1.3 (4) โครงการปรับปรุงดินเพ่ือผลผลิต
ท่ียั่งยืน 
3.1.3 (5) ตารางสรุปการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน 
3.1.3 (6) โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ
ชุมชนคลองหา 
3.1.3 (7) โครงการตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.1.3 (8) แบบสัมภาษณชุมชน 
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รวมกลุมและไดนําความรูไปประกอบอาชีพ ทําหม่ีกรอบ และ
น้ําพริกจําหนาย พรอมท้ังเปนวิทยากรใหกับชุมชนอ่ืนท่ีสนใจ ใน
ปงบประมาณ 2558 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
รวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับจัดโครงการตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง (เอกสาร3.1.3 (7)) ใหความรู เรื่องเก่ียวกับการเพาะ
เห็ดนางฟาภูฏาน หลังจากการอบรม พบวา ชุมชนไดรวมกลุมการ
เพาะเห็ดนางฟาภูฏาน  เพ่ือการบริโภคและจําหนาย ไดมีการ
ติดตาม พบวาประชาชนตองการผลิตกอนเชื้อเห็ดดวยตนเอง เพ่ือ
ลดตนทุน ทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนสามารถพ่ึงตนเองได เกิดความ
เขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 หลังจากมีการดําเนินการใหบริการวิชาการแกชุมชน
เรียบรอยแลว มีการสัมภาษณชุมชนเก่ียวกับรายไดของชุมชนท่ีทํา
ใหเกิดความเขมแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได (เอกสาร 3.1.3 (8)) 
 
 ขอ 4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  ตามท่ีสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
รวมกับคณะ ไดไปดําเนินโครงการอบรมใหความรูกับชุมชนตําบล
คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การทําหม่ี
กรอบ และน้ําพริก (เอกสาร 3.1.4(1))  หลังจากอบรมสํานักฯ 
รวมกับคณะวิทยาการจัดการ ไดใหความรูเรื่องการทําบรรจุภัณฑ
และตราสินคา แนะนําเทคนิคการหาชองทางการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ (เอกสาร 3.1.4(2))  ในปจจุบันชุมชนไดนําผลิตภัณฑ 
จําหนายในชุมชน ฟวเจอรพารค รังสิต ศูนยราชการแจงวัฒนะ 
และหนวยงานราชการท่ีแจงความประสงคเปนตน  สวนน้ําพริกท่ี
มหาวิทยาลัยไดไปอบรมใหความรูนั้น พบวา ชุมชนไดมีการตอ
ยอดเปนน้ําพริกเผา น้ําพริกปลารา น้ําพริกปลายาง และน้ําพริก
แกง เปนตน โดยชุมชนไดนําไปจําหนายในสถานท่ีดังกลาวดวย 
นอกจากนี้ชุมชนมีความตองการเพาะเห็ดนางฟาภูฏาน เพ่ือ
บริโภคและจัดจําหนาย หนวยงานของมหาวิทยาลัย จึงไดไปอบรม
ใหความรูในเรื่องการเพาะเห็ดในโครงการตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง (ชุมชนตําบลคลองหา) (เอกสาร 3.1.4(3)) ดังกลาว 
ทางสํานักสงเสริมฯ รวมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดไปให
ความรูในการทํากอนเชื้อเห็ดดวยตนเอง เพ่ือเพาะเห็ดบริโภคและ
จําหนาย ตลอดจนมีการจัดจําหนายกอนเชื้อเห็ดใหแกผูสนใจ 
หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยไดไปติดตามการดําเนินงานทําใหทราบวา
ชุมชนมีการทํากอนเชื้อเห็ดดวยตนเอง เปนการลดตนทุนการผลิต 
เ พ่ือเปนการเพ่ิมรายได  ลดคาใชจายตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.4 (1) โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ 
ขาวหอมนิล ขาวหอมปทุมธานี 1 
3.1.4 (2) โครงการเทคนิคการทําบรรจุ
ภัณฑและฉลากสินคา 
3.1.4 (3) โครงการตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง (ชุมชนตําบลคลองหา) 
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 ขอ 5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ 
องคการเปาหมาย 
        มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ จัดทําความรวมมืองานบริการวิชาการ  กับหนวยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชน ประกอบดวย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
สภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี  เทศบาลตําบลคลองพระอุดม 
จังหวัดปทุมธานี และองคการบริหารสวนตําบลคลองหา จังหวัด
ปทุมธานี (เอกสาร 3.1.5(1)-3.1.5(2))   
 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ รวมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดทํา
โครงการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(เอกสาร 3.1.5(3))  ซ่ึงท้ัง 2 หนวยงานมีการประชุมวางแผน 
และดําเนินกิจกรรมรวมกันโดยมีการกําหนดบทบาทความ
รับผิดชอบดังนี้ อาจารย ดร.วิลาสินี ยนตวิกัย และอาจารยนราธิป  
อํ่าเท่ียงตรง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินการอบรมใหความรูเรื่อง
การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหแก
อาจารย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ และ
ประชาชนชุมชนตําบลคลองหา ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ หลัง 
จากการอบรม ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ  นาคภิบาล และคณะอาจารย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดนํานักศึกษาท้ัง 2 มหาวิทยาลัยลงพ้ืนท่ี
ชุมชนตําบลคลองหา เพ่ือศึกษาปญหาและความตองการของ
ชุมชนเพ่ือนําขอมูลคืนชุมชนและนํามาเปนขอมูลในการบริการ
วิชาการตอไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ จัดทําเวทีประกวด
โครงการพัฒนาชุมชน ใหแกนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือเปน
แนวทางในการแกไขปญหาชุมชนของตนเอง และเพ่ือใหนักศึกษา
ไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน (เอกสาร 3.1.5(4))  
 

3.1.5 (1) หนังสือเชิญประชุมและจัดทํา
ความรวมมือกับเครือขายการบริการ
วิชาการ 
3.1.5 (2) บันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
บริการวิชาการ (MOU) 
3.1.5 (3) โครงการพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1.5 (4) ภาพกิจกรรมชุมชน 

 ขอ 6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2  
โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ตองมี 
อาจารยมาจากทุกคณะ 
 มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการใหแตละคณะสงอาจารย
เขามามีสวนรวมในการดําเนินการบริการวิชาการตามแผนงาน
บริการวิชาการแกสังคม ซ่ึงจะตองมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอย
กวารอยละ 5 ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน ซ่ึงประกอบดวย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 8 คน คณะวิทยาการ
จัดการ จํานวน 5 คน คณะครุศาสตร จํานวน 6 คน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 4 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จํานวน 6 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 4 คน 

3.1.6 (1) บันทึกขอความเชิญวิทยากร 
3.1.6 (2) คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3.1.6 (3) รายงานสรุปผลโครงการบริการ
วิชาการ โครงการฟนฟูแหลงน้ํา (ตลาด 100 
ป ระแหง) 
3.1.6 (4) รายงานสรุปผลโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการทําบัญชีครัวเรือนระดับชุมชน 
3.1.6 (5) รายงานสรุปผลโครงการ 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จํานวน 4 คน รวมท้ังสิ้น 37 
คน จากจํานวนอาจารยท้ังหมด  375 คน คิดเปนรอยละ 9.87 
โดยมีการเชิญวิทยากรท่ีมีความรูจากคณะตางๆ (เอกสาร3.1.6(1) 
- (เอกสาร3.1.6(2)) เพ่ือเปนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ 
จํานวน 6 โครงการ ดังนี้ 
 - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมจัดทําโครงการ
ฟนฟูแหลงน้ํา (ตลาด 100 ป ระแหง) ใหกับชุมชนตําบลระแหง 
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี (เอกสาร 3.1.6(3)) 
 - คณะวิทยาการจัดการ รวมจัดทําโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทําบัญชีครัวเรือนระดับชุมชน ใหกับประชาชนตําบล
คลองพระอุดม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี (เอกสาร
3.1.6(4)) 
 - คณะครุศาสตร รวมจัดทําโครงการอบรมครูโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนกองกับการท่ี 12 (เอกสาร 3.1.6(5)) 
 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมจัดทําโครงการปรับปรุง
ดินเพ่ือผลผลิตท่ียั่งยืน (เอกสาร 3.1.6(6)) 
 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรรวมจัดทําโครงการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑในชุมชน  
เอกสาร (3.1.6 (7)) 
 - วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการรวมจัดโครงการคาย
ภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนคลองหา จังหวัดปทุมธานี (เอกสาร 
3.1.6 (8) 

อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
กองกับการท่ี 12 
3.1.6 (6) รายงานสรุปผลโครงการปรับปรุง
ดินเพ่ือผลผลิตท่ียั่งยืน 
3.1.6 (7) รายงานสรุปผลโครงการเพ่ิม
มูลคาผลิตภัณฑในชุมชน 
3.1.6 (8) รายงานสรุปผลโครงการคาย
ภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนคลองหา 
จังหวัดปทุมธานี 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) 5.00 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  
จุดเดน 
- 
จุดท่ีควรพัฒนา 
- 
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องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร พิชญกุลอาจารยนันทิยา   
รักตประจิต  นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางเบญจภัคค  ธนแพรวพันธ  นางนันทิกานต  บตุรบาล 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักศิลปวัฒนธรรม หนวยงานรับผิดชอบรวม : คณะ/ศูนย/สํานัก 
โทรศัพท :  โทรศัพท : 081-739-3855 
E-mail 
:  thitiporn@hotmail.com  rchinan@gmail.com varaporn@hotmail.co
m 

E-mail 
: tong_top3135@hotmail.com nuntigan_pae@hotmail.co
m 
 

ผลการดําเนินงาน 
ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 ขอ 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
มหาวิทยาลั ยฯ  มี คํ าสั่ ง แต งตั้ ง ผู อํ านวยการสํ านั ก

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรับผิดชอบงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 
(เอกสาร 4.1.1 (1)) 

นอกจากนี้ยังมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี ผูชวยอธิการบดี รอง
คณบดีฝายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา คณาจารย 
บุคลากร ของทุกคณะ มีสวนรวมในการบริหารงาน กํากับ ดูแล 
ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนในทิศทางท่ีถูกตอง ทําหนาท่ี
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไวในแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณของสํานักศิลปวัฒนธรรม กําหนดบทบาทหนาท่ี
เก่ียวกับการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ท้ัง
การอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดี
ยิ่งข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เอกสาร 4.1.1(2)) 

4.1.1 (1) คําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการสํานัก
ศิลปวัฒนธรรม เลขท่ี 1070/2559                     
ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 
4.1.1 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เลขท่ี 975/2558                     
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2558 
 

 ขอ 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1/2558  เม่ือวันท่ี 15 
กรกฎาคม 2558 ณ อนันตา ริเวอรฮิลล จังหวัดกาญจนบุรี มีการ
วางแผนการดําเนินงานรวมกับ  ผูชวยอธิการบดี  รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา คณาจารย บุคลากร องคการ
นักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาทุกคณะในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักศิลปวัฒนธรรม 

4 . 1 . 2  ( 1 )  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี1/2558  วันท่ี 15 
กรกฎาคม 2558 ณ อนันตา ริเวอรฮิลล 
จังหวัดกาญจนบุรี 
4 .1 . 2 (2 )  แผนปฏิบั ติ ก ารประจํ าป
งบประมาณ 2559 สํานักศิลปวัฒนธรรม 

mailto:thitiporn@hotmail.com
mailto:rchinan@gmail.com
mailto:varaporn@hotmail.com
mailto:varaporn@hotmail.com
mailto:tong_top3135@hotmail.com
mailto:nuntigan_pae@hotmail.com
mailto:nuntigan_pae@hotmail.com


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2558 

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

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

106  

ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
(เอกสาร 4.1.2 (1)) 

ในการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2559  คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดกําหนด
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมท้ังจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน ดังนี้ 

1. รอยละความสําเร็จของโครงการตามแผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีผลการดําเนินการบรรลุตามเกณฑท่ี
กําหนด  คาเปาหมายรอยละ 80 

2. รอยละการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  คาเปาหมายรอยละ 80 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอสาธารณชน คาเปาหมาย 1  กิจกรรม 

ซ่ึงตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนไดกําหนด
ไวในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559 สํานัก
ศิลปวัฒนธรรม(เอกสาร 4.1.2 (2)) 
       หลังจากจัดทําแผนเสร็จเรียบรอยแลว มีการดําเนินการ
เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจ
ราณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ครั้งท่ี 12/2558 วันพฤหัสบดีท่ี 12 
พฤศจิกายน 2558 ณ หอง สสร.302 ชั้น 3 อาคารสงเสริมการ
เรียนรูครั้งท่ี 12/2558 วันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤศจิกายน 2558(
เอกสาร 4.1.2 (3)) 
       มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2559 ดาน
ศิลปวัฒนธรรม เปนจํานวนเงิน 785,000  บาท  โดยใหสํานัก
ศิลปวัฒนธรรมดําเนินการจัดทํา กนผ.01 กนผ.02  เสนอตอกอง
นโยบายและแผน เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการตอไป
(เอกสาร 4.1.2 (3)) 

 
4 . 1 . 2 ( 3 )  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
12/2558 วันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤศจิกายน 
2558 ณ หอง สสร.302 ชั้น 3 อาคาร
สงเสริมการเรียนรู 
4.1.2(4) รายงาน กนผ.01 และ กนผ.02 
ประจําปงบประมาณ 2559 
 
 
 
 

 ขอ 3.กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการเพ่ือกํากับ

ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไดแก  ผู อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม และ
คณะกรรมการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เปนผูรวมรับผิดชอบกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการ และมี
เจาหนาท่ีเปนผูจัดเก็บขอมูลในการติดตามผลการดําเนินงาน 
(เอกสาร 4.1.3(1)) โดยมีการดําเนินงานดังนี้                      

1.ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมเปนผูกํากับติดตามทวง
ถามดวยวาจาเปนระยะ  

2 . มีผู กํ า กับติ ดตามดูแลตั วบ งชี้ วั ด  ติ ดตามผลการ

4.1.3(1) แผนปฏิบัติราชการดานทํานุ
บํารุ ง ศิลปะและวัฒนธรรม ประจํ าป
งบประมาณ 2559  
4.1.3( 2 )   ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 3/2559 วันท่ี
13-14 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม 
สสร 302 อาคารสงเสริมการเรียนรู 
4.1.3(3) รายงานความกาวหนาการ
ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช จ า ย
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ดําเนินงานในการประชุมระหวางการดําเนินงาน มีการติดตามผล
การดําเนินงานโดยกําหนดขอตกลงใหผูรับผิดชอบโครงการในแต
ละโครงการตองดําเนินการสรุปผลการดําเนินโครงการเปนรูปเลม 
และนํารายงานสรุปผลโครงการใหแกคณะกรรมการดําเนินงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และผู อํานวยการสํานัก
ศิลปวัฒนธรรมในทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วัน   
(เอกสาร 4.1.3(2)) 

3.รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการและการใช
จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ 2559 
สํานักศิลปวัฒนธรรมตามไตรมาส  รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 
และรอบ 12 เดือน  เสนอกองนโยบายและแผน (เอกสาร 
4.1.3(3)) 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ 2559  
 

 ขอ 4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จ
ของแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2559 แลวนั้น หลังจากท่ีไดดําเนินโครงการตามแผน
เสร็จเรียบรอยแลว คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได
ประชุมเพ่ือวิเคราะหและประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดของ
แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป 2559 

1.รอยละความสําเร็จของโครงการตามแผนท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคมีการดําเนินงานสําเร็จครบทุกโครงการ จํานวน 11  
โครงการมีการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 100 ของโครงการตาม
แผน ดังนี้ 

1.1 โครงการอนุรักษสงเสริมสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง ประจําป 2558  ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 ณ เรือนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ ผลการดําเนินการตามตัว
บงชี้ของโครงการ รอยละ 92.00  

1.2 โครงการวันพอแหงชาติ ประจําป 2558  วันท่ี 2 
ธันวาคม 2558 ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง ณ หอประชุมว
ไลยอลงกรณ และวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 เขารวมพิธีถวายเครื่อง
ราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   ณ มณฑลพิธี
ทองสนามหลวง ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอย
ละ 85.00  

1.3 โครงการอบรมมารยาทไทย 14 กุมภาพันธ 2559  
ณ ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ 

4 . 1 . 4 (1) ร า ย ง านส รุ ป ผลป ระ เ มิ น
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ต า ม ตั ว บ ง ชี้ ท่ี วั ด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2559 
4.1.4 (2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี5/2559 วัน
อังคารท่ี 16  สิงหาคม  2559 ณ หอง
ประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
4.1.4(3) วารสารวัฒนธรรมทองถ่ิน  ปท่ี 
8 ฉบับท่ี 1 ประจําป 2558  
4.1.4(4) สรุปผลการดําเนินโครงการ
อนุรักษสงเสริมสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง ประจํ าป  2558  ในวั น ท่ี  6 
พฤศจิกายน 2558 ณ เรือนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
4.1.4(5) สรุปผลการดําเนินโครงการวัน
พอแหงชาติ ประจําป 2558 วันท่ี 2 
ธันวาคม 2558 ทําบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหง  
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ และวันท่ี 5 
ธันวาคม 2558 เขารวมพิธีถวายเครื่องราช
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รอยละ 86.00 

1.4 โครงการวารสารวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 86 

1.5 โครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ระหวางประเทศไทย – กัมพูชา  ระหวางวันท่ี18 – 22 มกราคม 
2559 ณ เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา  และระหวางวันท่ี 
24– 28 กุมภาพันธ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 92.40  

1.6 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต  ประจําป 
2559 ในวันท่ี 8-12 เมษายน 2559 ณ บริเวณหนาศาลากลาง
จังหวัดหลังเกา จังหวัดปทุมธานี ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้
ของโครงการ รอยละ 92.40 

1.7 โครงการศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
มอญ ในวันท่ี 4-5 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมมอญ
บางกระดี่  และพิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดมวง จ.ราชบุรี  ผลการ
ดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ  รอยละ  95.45 

1.8  โครงการแหเทียนจําพรรษา ประจําป 2559 ณ วัด
ผลาหาร ต.คลองหก  จ.ปทุมธานี  ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของ
โครงการ รอยละ 92.80 

1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลปไทยและ
เทคนิคการแตงหนาเพ่ือการแสดง ประจําป 2559 ณ.ชั้น 4 กอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 95.00 

1.10 โครงการกิจกรรมวันสําคัญ ณ มณฑลพิธีทอง
สนามหลวง จ.กรุงเทพมหานคร ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
โครงการ รอยละ 86.00 

1.11 โครงการงานบริหารสํานักงาน  ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 100.00 
(เอกสาร 4.1.4(1))  

2. การเบิกจายงบประมาณทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ใชจายงบประมาณ  779,111 บาท  คิดเปนรอยละ 
99.24 จากงบประมาณท่ีตั้งไว 785,000 บาท  
(เอกสาร 4.1.4 (2)) 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอสาธารณชน  จัดทําวารสารวัฒนธรรมทองถ่ิน  
ป ท่ี  8  ฉบับ ท่ี  1  ประจํ าป  2558  โดยมีการเผยแพรต อ

สักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคล   ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง  
กรุงเทพมหานคร  
4.1.4(6) สรุปผลการดําเนินโครงการ
เผยแพรแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศไทย – กัมพูชา  ระหวางวันท่ี 
 18 – 22 มกราคม 2559 ณ เมืองพระ
ตะบอง ประเทศกัมพูชา  และระหวาง
วันท่ี 24– 28 กุมภาพันธ 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
4.1.4(7)  สรุปผลการดําเนินโครงการสืบ
สานประเพณีสงกรานต ประจําป 2559  จ.
ปทุมธานี ระหวางวันท่ี 8 - 12 เมษายน 2559 
โดยการนําขบวนแหหงสธงตะขาบของ
มหาวิทยาลัยรวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ของ “ถนนขาวแช” จังหวัดปทุมธานี 
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สาธารณชน มีชองทางการสงไปตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตางๆ 
และแจกผูเขารวมงานเจาฟาวไลยอลงกรณ ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

มี ช อ งทา งก ารปร ะชาสั ม พันธ ผ าน เ ว็ บ ไซต สํ านั ก
ศิลปวัฒนธรรม  http://www.vru.ac.th/index.htm, http://202.
29.39.19/culture/  แ ล ะ เ พ จ สํ า นั ก
ศิลปวัฒนธรรม  https://www.facebook.com/สํานัก
ศิลปวัฒนธรรม 9 มีปายประชาสัมพันธและลงเว็บไซตเชิญชวนเขา
รวมกิจกรรมมีภาพกิจกรรมและองคความรูในการจัดกิจกรรมผาน
ทางเว็บเพจสํานักศิลปวัฒนธรรม   สรุปผลการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบของสื่อออนไลน และทําเปนรูปเลมเพ่ือเปนฐานขอมูลการ
รวบรวมองคความรูท่ีไดรับ  (เอกสาร 4.1.4 (3)) 

- โครงการอนุรักษสงเสริมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 
ประจําป 2558  ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 ณ เรือนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ (เอกสาร 4.1.4 (4) 

- โครงการวันพอแหงชาติ  ประจําป  2558  วันท่ี  2 
ธันวาคม 2558 ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง ณ หอประชุมว
ไลยอลงกรณ และวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 เขารวมพิธีถวายเครื่อง
ราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีทอง
สนามหลวง กรุงเทพมหานคร  (เอกสาร 4.1.4 (5)) 

- โครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศไทย – กัมพูชา  ระหวางวันท่ี 18 – 22 มกราคม 2559 
ระหวางวันท่ี 24– 28 กุมภาพันธ 2559 ณ เมืองพระตะบอง 
ประเทศกัมพูชา  (เอกสาร 4.1.4(6))   

- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป 2559  จ.
ปทุมธานี ระหวางวันท่ี 8 - 12 เมษายน 2559 โดยการนําขบวนแห
หงสธงตะขาบของมหาวิทยาลัยรวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของ 
“ถนนขาวแช” จังหวัดปทุมธานี (เอกสาร 4.1.4(7)) 
 ขอ 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัย มีการประเมินแตละโครงการ  โดยนําผลการ
ประเมินแตของโครงการในปงบประมาณ 2558  มาพิจารณาใน
การประชุมวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 เรื่องของการจัดสรร
งบประมาณใหเพียงพอแตละโครงการ  โดยนําไปปรับปรุงใชใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559  

จากผลการดําเนินงานท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไดนําผลการ
ดําเนินงานของป 2558 มาปรับปรุงแผนปงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

1. งบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ  เชน 

4 . 1 5 ( 1)  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี1/2558  วันท่ี 15-
กรกฎาคม  2558 ณ อนันตา ริเวอรฮิลล 
จังหวัดกาญจนบุรี 
4.15(2) สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจําป 2559 
 

http://www.vru.ac.th/index.htm
http://202.29.39.19/culture/
http://202.29.39.19/culture/
https://www.facebook.com/สำนักศิลปวัฒนธรรม
https://www.facebook.com/สำนักศิลปวัฒนธรรม
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- โครงการวันสงกรานต ใชงบประมาณประจําป 2558       

จํานวน 70,000 บาท  และปรับเปลี่ยนเปน 100,000 บาท 
ในป งบประมาณประจํ าป  2559 ในการนี้ ได มีการวางแผน
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีจัดงานใหเปนชุมชนอ่ืนๆ ในการจัดงาน  
รวมถึงเพ่ิมเครือขายชุมชนอ่ืนๆ เพ่ิมเติม และจัดหาสถานท่ีจัดเก็บ
อุปกรณ  ใหมีอายุการใชงานไดนานยิ่งข้ึน 

- มีจัดสรรงบประมาณใหมากกวาเดิมและปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรม ใหครอบคลุมและลดกิจกรรมท่ีซํ้าซอนกับคณะ
และหนวยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
อนุรักษสงเสริมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง งบประมาณ
ประจําป 2558 จํานวน 100,000 บาท เปนโครงการอนุรักษ
สงเสริมสืบสานประเพณีลอยกระทง งบประมาณประจําป 2559 
จํานวน 120,000 บาท  และวางแผนการจัดสถานท่ีใหมีความ
สะดวก และมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

มหาวิทยาลัยฯ นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงามตามแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ 2559 
สํานักศิลปวัฒนธรรม   สรุปตอคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  (เอกสาร 4.1.5(1)) 

2.สถานท่ีใชการในดําเนินกิจกรรม เชน โครงการแหเทียน
พรรษา ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี เปนกิจกรรมท่ีใชงบประมาณสูง
และระยะเดินทางไกลเกินไป  จึงไดมีการปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมโดยพิจารณาเลือกสถานท่ี ท่ีสะดวกในการเดินทาง  
ภายในจังหวัดปทุมธานี   

3.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรมในป
2558  มีเปนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการไมครบทุกคณะ  ในป
2559  จึงมีการปรับปรุงแผนโดยการประชาสัมพันธเชิญชวน
นั ก ศึกษาแต ละคณะ เข า ร วมชมรม ศิลปวัฒนธรรมไทย     
(เอกสาร 4.15 (2)) 

 
 ขอ 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

สํานักศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการ 
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน โดยชองทางดังนี้ 
           1.  การจัดทําวารสารวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ปท่ี
8 ฉบับท่ี 1  ประจําป 2558 และนําวารสารเผยแพรในงานสําคัญ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน งานวันเจาฟา สงใหกับคณะและ
หนวยงานภายในและภายนอก 

4.16(1) วารสารวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ปท่ี8 ฉบับท่ี 1 ประจําป 2558 
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ เ ว็ บ ไ ซ ต สํ า นั ก
ศิลปวัฒนธรรม   
http://www.vru.ac.th/index.htm 
http://202.29.39.19/culture/ 

http://www.vru.ac.th/index.htm
http://202.29.39.19/culture/
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 

2. การประชาสัมพันธผานเว็บไซตสํานักศิลปวัฒนธรรม
ประกอบดวยฐานขอมูลความรูดานทํานุศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน ในจังหวัดปทุมธานี และภาพผลงานการแสดงท้ังในและ
ตางประเทศ  

3. การเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดโครงการแตละครั้ง มีดังนี้ 

3.1 ปายประชาสัมพันธและลงเว็บไซตเชิญชวนเขารวม
กิจกรรม 

3.2 เก็บภาพกิจกรรมและองคความรูในการจัดกิจกรรม 
3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบของสื่อออนไลน 

และทําเปนรูปเลมเพ่ือเปนฐานขอมูลการรวบรวมองคความรูท่ี
ไดรับ (เอกสาร 4.16(1)) 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการ
บริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  ดังนี้ 

- โครงการอนุรักษสงเสริมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 
ประจําป 2558  ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 ณ เรือนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ(เอกสาร4.16(2)) 
        - โครงการวันพอแหงชาติ ประจําป 2558 วันท่ี2 ธันวาคม 
2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ และวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 เขา
รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ 
มณฑลพิธีทองสนามหลวง กรุงเทพมหานคร  (เอกสาร 4.16(3)) 
        - โครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศไทย – กัมพูชา  ระหวางวันท่ี 18 – 22 มกราคม 2559 
ระหวางวันท่ี 24– 28 กุมภาพันธ 2559 ณ เมืองพระตะบอง 
ประเทศกัมพูชา  (เอกสาร 4.16(4))   

- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป 2559  จ.
ปทุมธานี ระหวางวันท่ี 8 - 12 เมษายน 2559 โดยการนําขบวนแห
หงสธงตะขาบของมหาวิทยาลัยรวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของ 
“ถนนขาวแช” จังหวัดปทุมธานี ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด
หลังเกา จ.ปทุมธานี (เอกสาร 4.16(5)) 

 

https://www.facebook.com/ 
สํานักศิลปวัฒนธรรม 
4.16(2) สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
อนุรักษสงเสริมสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง ประจํ าป  2558  ในวั น ท่ี  6 
พฤศจิกายน 2558 ณ เรือนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
4.16(3) สรุปผลการดําเนินโครงการวัน
พอแห งชาติ  ประจํ าป  2558 วัน ท่ี2 
ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมวไลย
อลงกรณ และวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 เขา
รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุด
เทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธี
ทองสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 
   
4.16(4) สรุปผลการดําเนินโครงการ
เผยแพรแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศไทย – กัมพูชา  ระหวางวันท่ี 18 
– 22 มกราคม 2559 ระหวางวันท่ี 24– 
28 กุมภาพันธ 2559 ณ เมืองพระตะบอง 
ประเทศกัมพูชา 
4.16(5) สรุปผลดําเนินการโครงการสืบ
สานประเพณีสงกรานต ประจําป 2559 
สืบสานประเพณีสงกรานตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ 
ในวันท่ี 8-12 เมษายน 2559  ณ บริเวณ
หนาศาลากลางจังหวัดหลังเกา จ.
ปทุมธานี 
 

 ขอ 7.กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาต ิ

- 
 
 

- 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมายป 2558 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

 6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) 5.00 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.มหาวิทยาลัยสงเสริมใหเกิดความรวมมือของนักศึกษา  
อาจารย  บุคลากรและชุมชน รวมกิจกรรมดานทํานุ
บํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมและภู มิปญญาทอง ถ่ิน  
และของชาติ 
2. มหาวิทยาลัยมีสํานักศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบและ
ประสานการทํางานกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

       สํานักศิลปวัฒนธรรมมีโครงการหรือกิจกรรมท่ี
จะสงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรมใหกับนักศึกษา
หรืออาจมีการนํางานดานศิลปะและวัฒนธรรมไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน นอกจากนี้ควร
สงเสริมกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินอาจ
มีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจใน
ศิลปะและวัฒนธรรมในทองถ่ินจังหวัดปทุมธานี มาก
ข้ึน เ พ่ือ เป นการอนุ รั กษ สื บสานให เ อกลั กษณ
วัฒนธรรมท่ีดีของทองถ่ินยังคงอยู 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.ควรกําหนดโครงการสร างความภู มิ ใจในเรื่ อง
ศิลปวัฒนธรรม  ท้ังการตระหนักการอนุรักษและการ
พัฒนาใหเกิดกับนักศึกษา  ศิษยเกา ผูปกครองและ
ประชาชนในชุมชน 
2.  มหาวิทยาลัยและคณะควรเรงสรางเครือขายความ
รวมมือ  ดานศิลปวัฒนธรรมชุมชนและองคกรอ่ืนๆ 

สํานักศิลปวัฒนธรรมควรเนนการทําดําเนินงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับมหาวิทยาลัยกับชุมชน
ใหมากข้ึนอันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีแหลงท่ีตั้ง
ใกลชิดกับชุมชนจะเปนสวนเสริมใหนักศึกษาไดมี
ความรูความเขาใจและอนุรักษสืบสานความเปน
วัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูตอไปไดจะทําให เ กิด
ประสิทธิภาพในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได
ดียิ่งข้ึน 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหออกสูระดับสากลนั้นควรเริ่มจากการประสานความรวมมือในระดับทองถ่ิน
และการพัฒนาสื่อเพ่ือนําเสนอวัฒนธรรมออกสูสากล 
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องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
สถาบัน  
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  
ผศ.เจษฎา ความคุนเคย อ.ดร.สุพจน ทรายแกว 
ผศ.ดร.สติา ทิศาดลดลิก  

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
น.ส.ฉวีวรรณ ศลิะวรรณโณ/ นางนงลักษ สมณะ /ผศ.ประจบ  
ดีบุตร / น.ส.ศริิวรรณ  สุขแซว 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  
สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง,กองนโยบายและแผน,งาน
การเจาหนาท่ี) /หนวยตรวจสอบภายใน/สํานักมาตรฐานและ
จัดการคณุภาพ 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง,กองนโยบายและแผน,งานการ
เจาหนาท่ี) /หนวยตรวจสอบภายใน/สํานักมาตรฐานและ
จัดการคณุภาพ 

โทรศัพท : 02-909-3027,02-9093025 โทรศัพท : 02-909-3027,02-9093025 
E-mail : presoffice@vru.ac.th sqm@vru.ac.th E-mail : presoffice@vru.ac.th sqm@vru.ac.th 
 

ผลการดําเนินงาน 
ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 ขอ 1.พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผน  
กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมาย
ของแผนกลยุทธ    

มหาวิทยาลั ย ได มี การทบทวนแผนกลยุทธ และจั ด
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โดยจัดทําคําสั่งท่ี
1260/2558 เรื่อง ให อาจารย ขาราชการ และบุคลากร ไปเขารวม 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การทบทวนและจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559” ระหวางวันท่ี 11 
- 13 กรกฎาคม  2558  ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขา
ใหญ จ.นครราชสีมา (เอกสาร 5.1.1(1)) ไดนําผลการวิเคราะห 
SWOT กับวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
และจัดทํารางแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
แผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 เสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 13 
สิงหาคม 2558  วาระเพ่ือพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ2559 (เอกสาร 5.1.1(2)) และมี
มติเห็นชอบแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556-2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(เอกสาร 5.1.1(3))  และแผนปฏิบัติการ ประจํางบประมาณ พ.ศ. 
2559 (เอกสาร 5.1.1(4))  

 

5.1.1(1)  รายงานสรุปผลโครงการ
สัมมนาเชิ งปฏิบัติ การ  เรื่ อ ง  “การ
ทบทวนและจั ด ทํ าแผนปฏิบั ติ ก าร
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ .  2559” 
ระหวางวันท่ี 11 - 13 กรกฎาคม  2558  
ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่  รีสอรท     
เขาใหญ จ.นครราชสีมา  
5 . 1 . 1 ( 2 ) ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ง
ท่ี 8/2558 วันท่ี 13 สิงหาคม 2558  
วาระเพ่ือพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ      
ในพระบรมราชูปถัมภ 
5.1.1(3)  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม -
ราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 (ฉบับปรับปรุง) 
 

mailto:presoffice@vru.ac.th
mailto:presoffice@vru.ac.th
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มหาวิทยาลัยได มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 
2556 – 2560 (เอกสาร 5.1.1(5)) มีการพัฒนาแผนกลยุทธจากผล
การวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยไปเปนแผนกล
ยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีคําสั่งแตง
ตั่งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินและวิเคราะห
ทรัพยากรในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ท่ี 2694/2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
(เอกสาร 5.1.1(6)) ไดดําเนินการจัดการประชุมเพ่ือจัดทําแผนกล
ยุทธทางการเงินและการวิเคราะหทรัพยากรในการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสาร 
5.1.1(7)) และนําผลการวิเคราะหมารวบรวมจัดทําเปนแผนกลยุทธ
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสาร 5.1.1(9)) 
เพ่ือเปนกลไกในการบริหารดานการเงินใหเหมาะสมและเพียง
พอท่ีจะสนับสนุนพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย พรอมกับการ
กํากับติดตามใหบรรลุเปาหมาย นําไปสูการปฏิบัติ ในการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผน  กลยุทธทางการเงินและการวิเคราะห
ทรัพยากรในการดํ า เนินงานตามแผนกลยุทธทางการ เ งิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ครั้งท่ี 
1/2559 วันท่ี 13 มกราคม 2559 (เอกสาร 5.1.1(9))   
       มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย เลขท่ี 06/2559 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 จังหวัด
ปทุมธานี (เอกสาร 5.1.1(10)) เพ่ือกํากับติดตามความสําเร็จของ
ตัวบงชี้ใหบรรลุผลตามเปาหมายของแผนกลยุทธ มีรายละเอียดดังนี้    
       ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ ตามแผนกลยุทธ จํานวนท้ังหมด 69 ตัวบงชี้ 
บรรลุ 52 ตัวบงชี้ ปรับปรุง 17 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงานรอยละ 86.07 (หนา 39-40) (เอกสาร 
5.1.1(11))  
       ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการรายงานผลการปฏิบัติการตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  มีจํานวนตัวบงชี้ ตาม
แผนกลยุทธ จํานวนท้ังหมด 43 ตัวบงชี้  (เอกสาร 5.1.1(12)) 

5.1.1(4) แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
5.1.1( 5 )  แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ก า ร เ งิ น
มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ     
ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556 – 
2560 
5.1.1(6) คําสั่งแตงตั่งคณะกรรมการ
จัด ทําแผนกลยุทธทางการเ งินและ
วิเคราะหทรัพยากรในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ ท่ี 2694/2558 ลงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2558 
5.1.1(7) ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงินและการวิเคราะหทรัพยากรใน
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธทาง
การเ งิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ครั้งท่ี 
1/2559 วันท่ี 13 มกราคม 2559 
5.1.1(8) แผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.1.1(9) ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงินและการวิเคราะหทรัพยากรใน
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธทาง
การเ งิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ครั้งท่ี 
2/2559 วันท่ี 27 เมษายน 2559 
5.1.1(10) คําสั่งสภามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภท่ี 06/2559 ลงวันท่ี 30 
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ธันวาคม 2558 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 
แตงตั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  
5.1.1(11) รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และคณบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 (หนา 39-40) 
5.1.1(12) รายงานผลการปฏิบัติการ
ต ามตั ว บ ง ชี้ ข อ ง แผน กลยุ ท ธ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

  ขอ 2.การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบ
ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและตนทุน
ตอหนวยผลผลิต ประจําปการศึกษา 2559 โดยมีหนาท่ีกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต 
เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ และจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ  (เอกสาร 
5.1.2(1)) 

1. การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต มีขอมูลประกอบในการ
ดําเนินการดังนี้  

- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของปการศึกษา 
2558 เพ่ือจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  

- รายงานงบการเงินประจําป 2557  และ 2558 
- จํานวนกิจกรรมของแตละผลผลิต  
- หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน เพ่ือเปนศูนย

สําหรับกระจายตนทุนตอหนวยผลผลิตไปยังกิจกรรม  
- แยกประเภทแหลงของเงิน  
- ตนทุนบางประเภทของคาใชจาย  
- ตนทุนรวมของหนวยงานจําแนกเปนตนทุนทางตรงและ

ตนทุนทางออมของหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน 
(เอกสาร 5.1.2(2) – 5.1.2(5)) 

5.1.2(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและตนทุน
ตอหนวยผลผลิต  ประจําปการศึกษา 
2559  เลขท่ี 2694/2558  ลงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2558 
5.1.2(2) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา (FTES) ของปการศึกษา 2558  
5.1.2(3) เอกสารการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป 2557 และ 2558  
5.1.2(4) ขอมูลรายไดและการเบิกจาย
ของแตละหนวยงานจากระบบบัญชี     
3 มิติ ประจําป 2557 และ 2558 
5.1.2(5) รายงานการเงินประจําเดือน
และงบการเงิน ของปงบประมาณ 2557 
และ 2558  
5.1.2.(6) รายงานการผลการประชุมใน
การวิเคราะหขอมูลของแตละคณะ  
5.1.2(7) เผยแพรผลการคํานวณผลผลิต 
www.vru.ac.th 
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2. นําขอมูลในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตแตละ

หลักสูตร ใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหความคุมคาในการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแขงขัน (เอกสาร 5.1.2(6)-5.1.2(7)) 

 
 

 ขอ 3.ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให
ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย (เอกสาร 5.1.3(1)) ประกอบไปดวย รองอธิการบดี 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ทําหนาท่ีวิเคราะหและระบุความ
เสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบตามคําสั่งท่ี 1189/2559 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย(แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงจัดประชุมเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงจากปจจัยภายใน และปจจัย
ภายนอกหรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินการ
ตามพันธกิจของสถาบัน ในการประชุม ครั้งท่ี1/ปการศึกษา 2558
วันจันทรท่ี 4 เมษายน 2559 (เอกสาร 5.1.3(2)) 
      ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมเพ่ือการจัดการบริหารความ
เสี่ยง โดยพิจารณาจากประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวม 4 
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนา
คุณภาพบัณฑิต,ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา,ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 วิจัย บริการวิชาการ 
อนุรักษ สงเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม,ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี  4 บริหารและพัฒนาสถาบัน   ซ่ึงพบวามีปจจัยเสี่ยง
จากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงตอภารกิจหลัก 4 
ดาน ของมหาวิทยาลัย ประกอบไปดวย 1. ความเสี่ยงดานการเรียน
การสอน  2. ความเสี่ยงดานการวิจัย  3. ความเสี่ยงดานการบริการ
วิชาการและ  4. ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ และการ
ประกันคุณภาพ ซ่ึงผูรวมประชุมระบุความเสี่ยง ท้ังหมดได 15 
ความเส่ียง โดยเปนความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (ความเสี่ยงต่ํา) 
จํานวน 10 ความเสี่ยงและเปนความเสี่ยงท่ีตองนํามา จัดทํา
แนวทางการจัดการความเส่ียง 4 ความเส่ียง คณะกรรมการได
รวมกันจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีระบุประเด็นความเสี่ยงท่ีมีดัชนี
ความสูง (เอกสาร 5.1.3(4)) ดังนี้ 
 

5.1.3(1) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ    
ท่ี 735/2559 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2559 
(ฉบับท่ี1) และท่ี 1189/2559 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย(แกไขเพ่ิมเติม) ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 
5 . 1 . 3 ( 2 )  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการ
ประชุม ครั้ ง ท่ี1/2559(ปการศึกษา 
2558) วันจันทรท่ี 4 เมษายน 2559 
5.1.3 (3) เอกสารระบุความเสี่ยงและ
การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง 
ประจําปการศึกษา 2558 
5.1.3 (4) แผนการจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 
2558 
5.1.3 (5) คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงการประชุม ครั้งท่ี 1/2559 วันพุธท่ี 
27กรกฎาคม 2559   (ติดตามและ
รายงานผล รอบ 12 เดือน) 
5.1.3 ( 6 )  รายงานผลการติ ดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน (แบบ
รายงาน ปย.2) 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ดานการเรียนการสอน 
 1.ความรูดานภาษา และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ

นักศึกษาอยูในเกณฑท่ีต่ํา 
 2.จํานวนนักศึกษาลดลง 
 3.คุณวุฒิของอาจารยระดับปริญญาเอกไมเปนไปตามเกณฑ 

ดานวิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ สงเสริมพัฒนาศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 1.จํานวนผลงานและการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท้ังในระดับชาติและนานาชาติมีจํานวนนอย 

 คณะกรรมการบริหารความ เสี่ ย ง ไดมอบหมายให
ผูรับผิดชอบไปดําเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงในประเด็นท่ี
กําหนดและใหมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงในการประชุม
ครั้งท่ี 1/2559 วันพุธท่ี 27 กรกฎาคม 2559  (เอกสาร 5.1.3(5))
พบวา ผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 5.1.3 (6) มี
รายละเอียดดังนี้ 

ดานการเรียนการสอน 
 1.ความรูดานภาษา และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ

นักศึกษาอยูในเกณฑท่ีต่ํา 
  1.1 ความรูดานภาษา มีนักศึกษาสอบผานเกณฑ

ทักษะดานภาษา ในปการศึกษา 2557 เทากับรอยละ50.45 และใน
ปการศึกษา 2558 เทากับรอยละ 69.21 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ18.7 

  1.2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาใหม  
ในปการศึกษา 2557 มีสถิติการสืบคนฐานขอมูล = 173,364 ครั้ง  
คนไมพบขอมูล = 35,273 ครั้ง ในปการศึกษา 2558 มีสถิติการ
สืบคนฐานขอมูล = 194,075 ครั้ง  คนไมพบขอมูล = 30,562 ครั้ง 
จํานวนนักศึกษาใหม ท่ี ทําการรองขอเขารวมการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนฐานขอมูลงานวิจัย 10 ก.ย.2558 ฯลฯ ไดรับ
การอบรม 100% และทําให  สถิติการสืบคนฐานขอมูลงานวิจัย ปพ.ศ. 
2558  เพ่ิมข้ึน 43% เม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2557 
 2. จํานวนนักศึกษาลดลง ในปการศึกษา 2557 มีจํานวน
นักศึกษามารายงานตัว 2,478 คน ในปการศึกษา 2558 มีจํานวน
นักศึกษามารายงานตัว จํานวน 2,833 เพ่ิมข้ึนจํานวน 355 คน 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ดานวิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ สงเสริมพัฒนาศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 1. คุณวุฒิของอาจารยระดับปริญญาเอกไมเปนไปตาม

เกณฑ   ในปการศึกษา 2557 มีอาจารยวุฒิปริญญาเอกมาสมัคร
งาน จํานวน 16 คน ในปการศึกษา 2558 มีอาจารยวุฒิปริญญาเอก
มาสมัครงาน จํานวน 70 คน เพ่ิมข้ึน จํานวน  57 คน 

 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหอาจารยพัฒนาดานคุณวุฒิ 
โดยใหทุนการศึกษาและสนับสนุนทุนวิจัยในการทําวิทยานิพนธ ใน
ปการศึกษา 2557 จํานวน 6 ราย ในปการศึกษา 2558 จํานวน 6 
ราย 

 มหาวิทยาลัยอนุมัติใหอาจารยลาศึกษาตอ ในปการศึกษา 
2557 จํานวน 2 ราย และในปการศึกษา 2558 จํานวน 6 ราย 
สงผลใหความเสี่ยงลดลง 

ดานวิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ สงเสริมพัฒนาศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 1.จํานวนผลงานและการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท้ังในระดับชาติและนานาชาติมีจํานวนนอย 

 จํานวนบทความ 2557 มี 212 บทความ และในป 2558 มี
จํานวน 223 บทความ 

 ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีการบริหารความเสี่ยง 
ท้ังหมดจํานวน 4 ดาน มีผลการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีลดลง แต
ยังคงมีความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู และจะนําความเสี่ยงท่ีเหลืออยูไป
จัดการในปการศึกษา 2559 เพ่ือทําใหความเสี่ยงลดลง 

 ขอ 4.บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง

ประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหารไดยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยคํานึงประโยชนสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับ  ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล  มหาวิทยาลัยได มีการทบทวนแผน                    
กลยุทธ  เพ่ือเปนกรอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปประจําปงบประมาณ 2559  โดยมีการ
กําหนดความสําเร็จ  ตัวบงชี้ 69 ตัวบงชี้  บรรลุเปาหมายท้ังสิ้น 52 ตัว  
ปรับปรุง 17 ตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ 86 ของเปาหมาย  และไดมีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการโดยจัดเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2560  เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

 (เอกสารหมายเลข 5.1.4(1) – 5.1.4(5)) 
 

5.1.4 (1) แผนกลยุทธ พ.ศ. 2559 - 
2560 
5.1.4 (2) แผนปฏิบัติการ  ประจําป
งบประมาณ 2559 
5.1.4 (3) รายงานผลการดําเนินการป 
2559 
5.1.4 (4) แผนปฏิบัติการ ป 2560 
5.1.4(5) รายงานการประชุมคณะ             
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
9/2559  เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2559ราง 
5.1.4 (6)  รายงานการประชุมคณะ             
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
2) หลักประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหคณะ 

สํานัก สถาบัน ดําเนินงานตามพันธกิจและกํากับติดตามเรงรัด            
ใหใชงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการรายงานผลการดําเนินการ
ประหยัดพลังงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
ไดมีการจัดทํารายงานตนทุนตอหนวยผลผลิตเพ่ือใชเปนประสิทธิภาพใน
การทํางาน  (เอกสารหมายเลข 5.1.4 (6) – 5.1.4 (8)) 

 

3) หลักการตอบสนอง ผูบริหารนําโดยอธิการบดีมีชองทางการ
รับความคิดเห็น ขอเสนอแนะและรับฟงความตองการ หลายชองทาง เชน 
โทรศัพท website  e-mail สายตรง และมอบหมายใหเลขานุการเปนผู
จัดพิมพ และรวบรวมเพ่ือนําเสนอใหอธิการบดีพิจารณา และสั่งการเพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติในการตอบสนองความคาดหวัง หรือความตองการและ 
ทําใหบุคลากร นักศึกษา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความ
เชื่อม่ันและไววางใจ  นอกจากนี้ยังมีสวนการตอบสนองเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน เชน การใหทุนวิจัย  การใหคาตอบแทนตําแหนงทาง
วิชาการ  การตอบสนองตอชุมชน เชน การจัดอบรมเพ่ือตอใบขับข่ีโดย
การทําขอตกลงความรวมมือกับกรมการขนสง เปดใหบริการอบรมเพ่ือ
สอบใบขับข่ี  การทําบริการดานวิจัยโดยทําความขอตกลงกับองคการ
บริหารสวนทองถ่ิน   การใหความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
พัฒนาครู  เปนตน  

โดย กพร. ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  2 
กลุม  ไดแก   ความพึงพอใจของผูใชบริการบัณฑิตตอบัณฑิต  
คะแนนท่ีไดจากการสํารวจอยูท่ี 4.5198  หรือคิดเปนรอยละ 90.40  
และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา คะแนนท่ี
ไดจากการสํารวจอยูท่ี .388  หรือคิดเปนรอยละ 77.67   (เอกสาร
หมายเลข 5.1.4 (9)) 

 

4) หลักการรับผิดชอบ  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายใน
การดําเนินการตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  โดยใหมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานเปนระยะเปน 3 รอบ คือ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน  
และรอบ 9 เดือน ท้ังนี้ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีโดยคํานึงถึงการดําเนินงาน               ตามมติ  
เพ่ือใหการบริหารงานบรรลุเปาหมาย  และแกไขปญหาตางๆ ให
ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
5) หลักความโปรงใส  ผูบริหารทุกคน มีการเปดเผยขอมูลใหแก

8/2559  เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 
5.1.4 (7)  สรุปรายงานผลโครงการลด
การใชพลังงานในสวนราชการ 
5.1.4 (8)  รายงานผลตนทุนตอหนวย
ผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 
5.1.4 (9)  รายงานผลสํารวจความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง ผู รั บ บ ริ ก า ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 
5.1.4(10) คําสั่ งสภามหาวิทยาลัย          
ท่ี  1 2 / 2 5 5 9  เ รื่ อ ง แ ต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ สภามหาวิทยาลัยดาน
การเงินและงบประมาณ ลงวันท่ี 27 
เมษายน 2559 
5.1.4 (11) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี 
19/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ข อ ง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย  ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2559 
5.1.4 (12) ประกาศมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประจํ าส วนราชการ  
สํ านั ก วิ ท ยบริ ก า รแล ะ เทค โน โล ยี
สารสนเทศ 
5 . 1 . 4 (13 )  คํ า สั่ ง มห าวิ ทย าลั ย ท่ี 
491/2559 เรื่อง มอบอํานาจและหนาท่ี
ความรับผิดชอบใหรองอธิการบดี ลงวันท่ี 
6 มีนาคม 2559 
5 . 1 . 4 (14 )  คํ า สั่ ง มห าวิ ทย าลั ย ท่ี 
853/2557 เรื่ อง มอบหน า ท่ีความ
รับผิดชอบใหผูชวยอธิการบดี  ลงวันท่ี  
15 พฤษภาคม 2557 
5 . 1 . 4 (15 )  คํ า สั่ ง มห าวิ ทย าลั ย ท่ี 
748/2553 เรื่อง มอบอํานาจคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันท่ี 27 
เมษายน 2553 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
บุคลากรโดยผานทาง เว็บไซตของมหาวิทยาลัย  และใหบริษัท  เอ. เอ. ซี 
ออดิท คอรปอเรชั่น จํากัด  มีการตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจาย
งบประมาณของแตละฝายทุกรายการ  โดยใหผูตรวจบัญชีจากภายนอก
เปนผูตรวจ และสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  สภา
มหาวิทยาลัยดานการเงินและงบประมาณ  เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษา
ขอเสนอแนะดานการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย อีกท้ังมีการ
นําระบบสามมิติ และระบบอ่ืนๆ ของกรมบัญชีกลางมาใชเพ่ือเปนการ
ตรวจสอบทางการจัดซ้ือ  จัดจาง   การตัดยอด การใชงบประมาณ เพ่ือ
ความถูกตองและโปรงใส และยังมีการแตงตั้งกรรมการกลางตรวจสอบ
การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจรับ  เปนผูตรวจสอบความถูกตองในการ
ดําเนินการอีกทางหนึ่งดวย  และมีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ี
ดําเนินการตรวจสอบกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการการเงินและ
งบประมาณอีกครั้ ง  รวมถึงมีการเผยแพรรายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยผานทาง Website ใหประชาคมไดมีสวนในการรับรู 
รับทราบ (เอกสารหมายเลข 5.1.4 (11)) 

 
6) หลักการมีสวนรวม  เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับใน

หนวยงาน  มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสําคัญ เชน การทบทวนจัดทํา
แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2558  เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558  และ
แผนปฏิบัติการประจําป ใหขอเสนอแนะในทุก ๆ เรื่อง     ในการประชุม
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคเรียน  โดยภาคการศึกษาท่ี 1/2558  
เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2558   ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 เม่ือวันศุกรท่ี 8 
มกราคม 2559   ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559   
และแสดงความคิดเห็นผานชองทางอ่ืน เชน  เว็บไซต Facebook กลอง
รับความคิดเห็นท่ีตั้งอยูหนาสํานักงานอธิการบดี โดยผูบริหารจะ
ดําเนินการตอบในทุก ๆ เรื่อง  นอกจากนี้ในคณะกรรมการชุดตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย ยังมีผูแทนจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ  เชน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย   กรรมการประจําสวนราชการของหนวยงานตางๆ 
(เอกสารหมายเลข 5.1.4(12) – 5.1.4(13)) 

 
7) หลักการกระจายอํานาจ  อธิการบดีไดกําหนดและมอบ

อํานาจในการบริหารและการตัดสินใจแตละเรื่องใหแกรองอธิการบดี 
ผูชวยอธิการบดี และคณบดี ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีการถายโอน
อํานาจในการตัดสินใจไปยังคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีตั้งข้ึน  โดยมุง

5.1.4 (16) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวย
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู
ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง อ า จ า ร ย   ผู ช ว ย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2559 
5.1.4 (17) คูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
5.1.4 (18) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี 
21/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                
ลงวันท่ี 1 กันยายน 2559 
5.1.4 (19) คําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 
008/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 3 มกราคม 
2557  และท่ีเพ่ิมเติม 
5.1.4 (20) ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ง
ท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2559 
5.1.4 (21) ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 
20 เมษายน 2559 
5.1.4 (22) ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2559 
เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ประโยชนของผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  
เชน  คณะกรรมกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย   
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  รวมถึงคณะกรรมการ
ท่ีแตงตั้งโดยอธิการบดี  เชน  คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 5.1.4(14) – 5.1.4(16)) 

 
8) หลักนิติธรรม บริหารงานตามเจตนารมณของระเบียบ  

กฎหมาย  ขอบังคับ และประกาศท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ และจัดทําเอกสารรวบรวม  
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับประกาศตางๆ ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เพ่ือเผยแพรใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

 
9) หลักความเสมอภาค  ใหความเสมอภาคและเทาเทียมกันใน

ดานการบริหารจัดการ  การบริหารงาน  อาทิเชน  มีการกําหนดเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดยออกเปนขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี  วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง
อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 
2559   สําหรับสายวิชาการ   และคูมือประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับ
สายสนับสนุน 

 มีการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาทุกเพศ  ทุกภาษา  ทุกชวง
อายุ  รวมท้ังมีการจัดการฝกอบรมท่ีหลากหลายใหกับประชาชน            
ทุกกลุม (เอกสารหมายเลข 5.1.4(17) – 5.1.4(18)) 

 
10) หลักมุงเนนฉันทามติ  ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตาง ๆ              

ในแตละครั้งจะผานการพิจารณาท่ีตองมีความเห็นชอบ  โดยมีวาระเพ่ือ
พิจารณาบรรจุไวในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารชุดตางๆ อยาง
ชัดเจน  โดยในการประชุมหรือตกลงใชกลไกในการตัดสินใจ อาทิเชน 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยจะรวมกัน
พิจารณางานบุคคลท่ีเก่ียวของกับพนักงานมหาวิทยาลัย   คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยจะรวมกันพิจารณาเรื่องการบริหาร
บุคคลของบุคลากรประเภทตางๆ      กรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย
พิจารณาในการตัดสินใจบริหารงานเรื่องตางๆ รวมกัน  (เอกสาร
หมายเลข 5.1.4(12) และ5.1.4(19)- 5.1.4(23)) 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 ขอ 5.การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตาม
ระบบ 

มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน
จัดการความรู (KM) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ คําสั่งเลขท่ี 2249/2557 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2557 (เอกสาร 5.1.5(1)) และคําสั่งเลขท่ี 663/2559 สั่ง ณ วันท่ี 
23 มีนาคม 2559 (เอกสาร 5.1.5(2))  เพ่ือทําหนาท่ีกํากับติดตาม
สงเสริมสนับสนุนหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการ
ความรูตามระบบ สื่อสารและสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
จัดการความรู ท้ังระดับคณะ และหนวยงานสนับสนุน ติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูหนวยงานในมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัย มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดการ
ความรูเพ่ือใหทุกหนวยงานมีการดําเนินงานการจัดการความรูอยางเปน
ระบบ ดังนี้   

1.มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ
จัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ซ่ึงใน
ระดับคณะประเด็นความรูอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

2.มีการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะ
ท่ีกําหนดประเด็นความรูไว 

3.มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะ 
เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1  และ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

4.มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดท้ังท่ีมี
อยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา
และจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกเปนลายลักษณอักษร 

5.มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 มหาวิทยาลัย มีการกํากับ ติดตามให ทุกหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ โดยมีการ
กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 
2558 (เอกสาร 5.1.5(3)) มีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 

1.จัดทําบันทึกขอความ เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูล
เอกสารแผนการจัดการความรู (KM)/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการความรู (KM) ของคณะ/หนวยงาน ท่ีศธ 0551.19/ว 
029 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 (เอกสาร5.1.5(4)) เพ่ือกํากับ
ติดตามใหทุกหนวยงานมีการดําเนินการดานการจัดการความรู 

5.1.5(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัย เลขท่ี 
2249/2557 
5.1.5(2) แตงตั้ งคณะกรรมการการ
ดําเนินงานจัดการความรู (KM) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ เลขท่ี 663/2559 
สั่ง ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2559 
5.1.5(3) ปฏิทินการดําเนินงานจัดการ
ความรู ประจําปการศึกษา 2558 
5.1.5(4) บันทึกขอความ ท่ีศธ 0551.19/
ว 029  เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูล
เอกสารแผนการจัดการความรู (KM) / 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการความรู (KM) ของคณะ/หนวยงาน 
ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 
5.1.5(5) บันทึกขอความ ท่ีศธ 0551.19/
ว 129 เรื่อง ขอความอนุเคราะหสงสรุปผล
การดําเนินงานการจัดการความรู (KM)  
ประจําปการศึกษา 2558 รอบ 9 เดือน ลง
วันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 
5.1.5(6) บันทึกขอความ ท่ีศธ 0551.19/
ว 188 เรื่อง ขอความอนุเคราะหสงสรุปผล
การดําเนินงานการจัดการความรู (KM)  
ประจําปการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน 
ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 
5.1.5(7) เอกสารผลการดําเนินการ
จัดการความรู ระดับคณะ/วิทยาลัย และ
ระดับหนวยงานสนับสนุน 
5.1.5(8) เอกสารประชุมสัมมนาการ
จัดการความรูจากหนวยงานภายนอก 
5.1.5(9) ภาพแสดงเว็บไซตการจัดการ
ความรู ของสํานักมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ  
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2.จัดทําบันทึกขอความ ท่ีศธ 0551.19/ว 129 ขอความ

อนุเคราะหสงสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู (KM)  ประจําป
การศึกษา 2558 รอบ 9 เดือน ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559(เอกสาร 
5.1.5(5)) และบันทึกขอความ ท่ีศธ 0551.19/ว 188 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหสงสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู (KM)  ประจําป
การศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม  2559(เอกสาร
5.1.5(6)) เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินการดานการจัดการความรู 

จากการกํากับ ติดตาม สรุปผลการดําเนินการจัดความรู ของ
ทุกหนวยงาน สรุปไดดังนี้ (5.1.5(7)) 

ระดับคณะ/วิทยาลัย มีคณะจํานวน 6 คณะ และ วิทยาลัย 
จํานวน 1 วิทยาลัย ไดแก  

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการความรู เลขท่ี 059/2559 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 
2559 และกําหนดประเด็นความรู 2 ดาน ไดแก ดานการผลิต
บัณฑิต คือ เรื่อง การจัดทําประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ดานวิจัย 
คือ เรื่อง งานวิจัยเชิงวิชาการและงานวิจัยชุมชน  

2.คณะครุศาสตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
การจัดการความรู (KM) ปการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร เลขท่ี 
077/2559 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2559 และกําหนดประเด็น
ความรู 2 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต คือ เรื่อง การจัดการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 เนนทักษะ 3R
ดานวิจัย คือ เรื่อง การขออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย 

3.คณะวิทยาการจัดการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
สถาบันสูสถาบันเรียนรู  คณะวิทยาการจัดการ (แกไข) เลขท่ี 
003/2559 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2559 และกําหนดประเด็นความรู 
2 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต คือ เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนโดยการบูรณาการกับการทํางาน (WIL) และดานวิจัย คือ เรื่อง 
การเผยแพรผลงานวิจัยอาจารยรวมกับนักศึกษา 

4.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานการจัดการความรู (KM) เลขท่ี  128/2558 ลงวันท่ี 30 
กันยายน 2558 และกําหนดประเด็นความรู 2 ดาน ไดแก ดานการ
ผลิตบัณฑิต คือ เรื่อง ดานภาษาอังกฤษ ดานวิจัย คือ เรื่อง การ
เขียนบทความเพ่ือเผยแพร 

5.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการความรู เลขท่ี 218/2558 ลง
วันท่ี 13 ตุลาคม 2558 และกําหนดประเด็นความรู 2 ดาน ไดแก 
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ดานการผลิตบัณฑิต คือ เรื่อง ความรูการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และดานวิจัย คือ เรื่อง ความรูดานการวิจัยชุมชน 

6 .คณะวิทยาศาสตร และ เทคโน โลยี  มี การแต งตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู เลขท่ี 336/2558 ลง
วันท่ี 8 สิงหาคม 2558 และกําหนดประเด็นความรู 2 ดาน ไดแก
ดานการผลิตบัณฑิต คือ เรื่อง การขอผลงานทางวิชาการสาย
วิทยาศาสตร  และด านวิ จั ย  คือ  เ รื่ อ ง  การ เ ขียนบทความ
วิทยาศาสตรเพ่ือการเผยแพร 

7 . วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร  มี ก า ร แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู เลขท่ี 628 ลงวันท่ี 7 
สิงหาคม 2558 และกําหนดประเด็นความรู 2 ดาน ไดแก ดานการ
ผลิตบัณฑิต คือ เรื่อง “การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ 
Work-Based Learning” และดานวิจัย คือ เรื่อง “การบูรณาการ
งานวิจัยเขากับการเรียนการสอน” วิทยาลัยนวัตกรรมไดจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัย” 

ระดับหนวยงานสนับสนุน จํานวน 7 หนวยงาน 
1.สํานักงานอธิการบดี มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการ

ความรู เลขท่ี 1855 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2559 ประเด็นความรู คือ 
หลักการเขียนคูมือปฏิบัติ แบบ cook book และ tip book เพ่ือ
กําหนดตําแหนงและความกาวหนาในเสนทางอาชีพ 

2.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู เลขท่ี 337/2559 ลง
วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2559 ประเด็นความรู คือ การรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู เลขท่ี 1719 ลงวันท่ี  30 สิงหาคม 
2558 ประเด็นความรู  คือ การสืบคนฐานขอมูลทรัพยากร
สารสนเทศ (OPAC) 

4.สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู เลขท่ี 2288/2558 ลง
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 ประเด็นความรู คือ กระบวนการจัดการ
ความรูเรื่องการติดตามผลการใหบริการวิชาการ 

5.สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรูประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เลขท่ี 106/2558 ลง
วัน ท่ี  19  มกราคม 2559 ประเด็นความรู  คือ การพัฒนา
โครงการวิจัยเพ่ือใชในการขอผลงานวิชาการ 
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6.บัณฑิตวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

การจัดการความรู เลขท่ี 011/2559 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2559 
ประเด็นความรู คือ ระบบจัดการขอมูลจองรายวิชาและลงทะเบียน  

7.งานศึกษาท่ัวไป มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู  เลข ท่ี 304/2559 ประเด็นความรู  คือ การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ตามแนวคิด
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

มหาวิทยาลัย มีการสงเสริมสนับสนับสนุนใหทุกหนวยงานมี
การจัดการความรูโดยมีการประชาสัมพันธขาวเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
การจัดการความรูจากหนวยงานภายนอกเพ่ือใหหนวยงานไดเขารวม
สัมมนา และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการดําเนินงานจัดการ
ความรู กับหนวยงานภายนอก โดยการจัดสงทางระบบ E-Office 
(เอกสาร 5.1.5(8)) รวมถึงการใหคําปรึกษากับทุกหนวยงานในการ
ดําเนินงานดานการจัดการความรู 
 ขอ 6.การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2559 
(เอกสาร 5.1.6 (1)) ประกอบไปดวย คณะกรรมการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

 1.คณะกรรมการอํานวยการ มีอธิการบดี/รองอธิการบดี/
ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการศูนย สํานัก กอง ทําหนาท่ีอํานวย
ความสะดวก เสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานระบบ และอนุมัติ
ใหดําเนินงานตามแผน  

2.คณะกรรมการดําเนินงานและรายงานผลการพัฒนาบุคลากร 
ประกอบดวย ดังนี้  

2.1 คณะกรรมการดําเนินการสายวิชาการ มีรองอธิการบดี
ท่ีดูแลงานดานวิชาการ เปนประธาน ผูชวยอธิการบดี/คณบดี/
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน /หัวหนา
สํานักงานคณบดีทุกคณะและมีหัวหนาสํานักงานผู อํานวยการ
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนเลขานุการ ทําหนาท่ีกําหนด
แผนการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร สายวิชาการ  

2.2 คณะกรรมการดําเนินการสายสนับสนุน รองอธิการบดี
ท่ีดูแลงานดานบริหารงานบุคคลเปนประธาน รองอธิการบดี/
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนาสํานักงานคณบดีทุกคณะ
เปนกรรมการ โดยมีผูอํานวยการกองกลางเปนเลขานุการทําหนาท่ี

5.1.6 (1)  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริ ห า รและ พัฒนาคณาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
เลขท่ี 2697/2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
2558 
5 . 1 . 6 ( 2 )  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริ ห า รและ พัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ครั้งท่ี 1/2559วันท่ี 13 มกราคม 2559 
5.1.6 (3) แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อล ง ก ร ณ  ใ น พร ะ บร ม ร า ชู ป ถั ม ภ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5 . 1 . 6 ( 4 ) ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริ ห า รและ พัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ครั้ง ท่ี 2/2559 วันท่ี 16 กุมภาพันธ 
2559 
5.1.6(5) คําสั่งไปราชการเขาอบรม
สัมมนาของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
กําหนดแผนการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน 

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารยไดมีการประชุม
รวมกันเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2559 (เอกสาร 5.1.6(4))  ในการ
พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสาร 5.1.6(4))   

การดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย มี
การดําเนินงานดังนี้ 
1.การสรรหาและคัดเลือก 

มหาวิทยาลัยไดวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ดังตอไปนี้ 

1.1 วางแผนอัตรากําลังโดยใหทุกหนวยงานทบทวนอัตรากําลัง
การเพ่ิม/ลด หรือทดแทน 

-อาจารย : จํานวนการรับโดยการคิดสัดสวนอาจารยตอ
นักศึกษา 

-บุคลากรสายสนับสนุน : จํานวนการรับตามปริมาณงานของ
หนวยงานตางๆ 

1.2 การกําหนดคุณสมบัติอาจารยและเจาหนาท่ี 
- อาจารย : มุงเนนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก 

หรือมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีเปดสอน และเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร รวมท้ังถามีตําแหนงทางวิชาการ มีงานวิจัย 
ผลงานทางวิชาการ 

- บุคลากรสายสนับสนุน : พิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู ความ 
สามารถและทักษะตรงตามตําแหนง 

1.3 มหาวิทยาลัยไดจัดทําประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซต 
ซ่ึงกําหนดระยะเวลาในการรับสมัคร วันสอบ วันสัมภาษณ 

1.4 การคัดเลือกอาจารยใหมประกอบดวย คณบดี หัวหนา
สาขาวิชา โดยมีหนวยงานกองการเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเปนผู
ประสานงาน 

1.5 มีการดําเนินการคัดเลือกโดยมีการสอบสอนและสอบ
สัมภาษณโดยมีกระบวนการสัมภาษณเบื้องตนเก่ียวกับความรู 
ทดสอบทักษะในงานตามตําแหนงงานท่ีตองการสรรหา หนวยงาน
กองการเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเปนประสานงาน 

1.6 รองอธิการบดี พิจารณาผลและสอบสัมภาษณข้ันสุดทาย
เม่ือผานการคัดเลือกแลวจึงทําการประกาศผลการสอบผานเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  
5.1.6(6) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จั ง ห วั ดป ทุม ธ านี  ว า ด ว ย  กอง ทุ น
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2558 
5.1.6(7) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกเ งินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 
5.1.6(8) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกเ งินสวัสดิการคารักษาพยาบาล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559 
5 . 1 . 6 . ( 9 )  หลั ก ฐ านการ เ บิ ก เ งิ น
ชวยเหลือสวัสดิการตางๆ 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1.7 มีการทดลองงาน 

การกํากับติดตามดานสรรหาและคัดเลือก 
ในสวนของการวางแผนอัตรากําลังมีการประสานงานระหวาง

คณะ/สาขาวิชา/หนวยงาน ในการวางแผนอัตรากําลังใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน ในกรณีท่ีมีการลาออกทางคณะ/สาขาวิชา/
หนวยงาน จะมีการแจงมายังหนวยงานกองการเจาหนาท่ีเพ่ือหา
จัดหาบุคลากรมาทดแทน 

ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการปรับปรุง
ดานการสรรหาและคัดเลือกโดยมีการปรับปรุงกระบวนการสรรหา
และคัดเลือก ไดแก การเพ่ิมทดสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือสนองตอบ
นโยบายของคณะกรรมการอุดมศึกษาในการสรรหาและคัดอาจารย
ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

2.การพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยไดวางแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดทํา

เสนทางเดินของตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารยและ
เจาหนาท่ี (Career Path) ท่ีเนนในการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท
และทุกตําแหนงใหมีความรู ทักษะเจตคติ และมีสมรรถนะตรงตาม
สายงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้เม่ือบุคลากรมีคุณภาพ มีความ
มุงม่ัน ต้ังใจในการปฏิบัติงาน มีความรักองคกร มีความพึงพอใจใน
การทํางาน และมีความกาวหนาทางอาชีพตามสายงาน โดยพัฒนา
บุคลากรแบงเปน 2 ประเภท คือ 

2.1 ดานการฝกอบรม มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีคํานึงวา
บุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาโดยมุงหวังใหบุคลากรไดรับความรู 
ความเขาใจ ทักษะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม 
อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางาน ซ่ึงการฝกอบรมของ
บุคลากรจะมีท้ังการอบรมภายใน ภายนอก และการศึกษาดูงาน 
อาทิเชน โครงการอาจารยใหม มืออาชีพ ปการศึกษา 2558 
โครงการอบรมการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 
โครงการพัฒนาการใหบริการมุงสูบริการเหนือความคาดหวัง 
ประจําปงบประมาณ 2559 เม่ือวันท่ี 11-12 กรกฎาคม 2559 มี
การสงเสริมอาจารย/นักวิจัยใหเขารวมประชุมอบรม สัมมนา เพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย โครงการอบรม “การเขียน
หนังสือราชการ หนังสือโตตอบและรายงานการประชุม” เปนตน 
และเพ่ือนําความรูมาเปนพ้ืนฐานหรือตอยอดในการพัฒนาตนเอง
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
โดยจัดสรรเปนงบพัฒนาบุคลากร แยกจากงบประมาณนําเสนอ
ผลงานวิจัยซ่ึงจัดสรรโดยกองทุนวิจัย 

2.2 ดานความกาวหนาทางวิชาชีพ 
มหาวิทยาลัยมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาความกาวหนาของ

อาจารย ดังนี้ 
     2.2.1 การพัฒนาอาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการ ไดมี

การสนับสนุนท้ังการจัดอบรมการทําผลงานวิชาการ อาทิเชน 
โครงการอบรม “ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็ว และครั้งเดียว
ผาน ครั้งท่ี 1” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนคูมือ
การปฏิบัติงานและการวิเคราะหจากงานประจําสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน เปนตน 

     2.2.2 การพัฒนาบุคลากรดานคุณวุฒิทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยโดยมีการสงเสริมใหอาจารยไปศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก  

การกํากับติดตามดานการพัฒนาบุคลากร 
1.ดานการฝกอบรม มีการติดตามใหอาจารยทุกทานสงรายงาน

การฝกอบรม (Training Record) ตอหนวยงานตนสังกัดเพ่ือลง
บันทึกการฝกอบรมท้ังท่ีจัดข้ึนเองภายในมหาวิทยาลัยและอบรมโดย
หนวยงานภายนอก และคํานวณชั่วโมงการฝกอบรมท้ังท่ีจัดข้ึนเอง
ภายในมหาวิทยาลัยและอบรมโดยหนวยงานภายนอก มีโครงการ
การสงเสริมสนับสนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค อาทิเชน โครงการอบรม“คลินิกวิจัย; พัฒนาระบบ
สนับสนุนการผลผลงานวิจัย” เพ่ือชวยเหลือ ใหคําแนะนําในการทํา
วิจัยใหกับนักวิจัย เพ่ือท่ีนักวิจัยจะสามารถสรางสรรคงานวิจัยท่ีดีได 
โครงการอบรมคายวิชาการเพ่ือขอผลงานวิชาการ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ในศาสตรและสาขาท่ีตรงหรือใกลเคียงกับนักวิจัยท่ีตองการพัฒนา
งานวิจัยเพ่ือขอผลงานทางวิชาการ มาเปนท้ังวิทยากรและพ่ีเลี้ยงใหกับ
นักวิจัยตั้งแตในการเขียนขอเสนอโครงการเพ่ือขอสนับสนุนทุนวิจัย 
จนกระท่ังงานวิจัยสมบูรณ  

2.ดานความกาวหนาทางวิชาชีพ 
   2.1พัฒนาคณาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการ 
การพัฒนาใหคณาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการเม่ืออาจารยท่ี

เขาคายตําแหนงทางวิชาการมีผลงานครบถวน ในปการศึกษา 2558 
ไดเสนอผานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 

คณาจารยท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 11 คน ไดแก 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2558 

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

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

129  

 

ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1. ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง 
2. ผศ.ประภาวรรณ แพงศรี 
3. ผศ.ธนาวุฒิ  วงศอนันต 
4. ผศ.จิระศักดิ์ สังเมฆ 
5. ผศ.อัจฉราวรรณ  สุขเกิด 
6. ผศ.กมลมาศ  วงษใหญ 
7. ผศ.เทิดศักดิ์  อินทโชติ 
8. ผศ.จุเลียบ  ชูเสือหึง 
9. ผศ.ดร.นิสา  พักตรวิไล 
10. ผศ.ดร.สุวรรณา  จุยทอง 
11. ผศ.ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกสร 
รองศาสตราจารย จํานวน 2 คน ไดแก 
1. รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา 
2. รศ.ดร.ศศมล  ผาสุข 
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีการรับอาจารยใหมท่ีพ่ึงสําเร็จ

การศึกษาเขามาปฏิบัติงานจึงทําใหตองรอเวลาใหครบตามเกณฑ
การยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ จึงทําใหอายุงานของอาจารยท่ีไม
ครบตามเกณฑ ดังนั้นจึงจัดใหท่ีมีอายุงานไมครบตามเกณฑเขาคาย
ตําแหนงทางวิชาการ และจัดทําผลงานใหพรอมกอน เม่ืออายุงาน
ครบตามเกณฑพรอมท่ีจะยื่นขอตําแหนงทางชาการทันที และรับ
คณาจารยท่ีเกษียณอายุจากราชการและมีตําแหนงทางวิชาการติด
ตัวมาในกรณีรับทดแทน 

2.2 พัฒนาคณาจารยใหมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
โดยในปการศึกษา 2558 มีการกํากับติดตาม โดยมหาวิทยาลัย

ให ทุนการศึกษาตอ เ ม่ือสิ้นปการ ศึกษาใหผู รับ ทุนรายงาน
ความกาวหนากลับมายังมหาวิทยาลัย รวมถึงเอ้ือในเรื่องของเวลาใน
การเรียนตอระดับปริญญาเอกคอนขางนาน ดังนั้นจึงไดใหรับ
คณาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกติดตัวมา ในกรณีรับทดแทน 
และติดตามโดยใหอาจารย/เจาหนาท่ีรายงานความกาวหนา
การศึกษาตอ 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัย มีความตั้งใจในการธํารงรักษาบุคลากรให

ปฏิบัติงานอยูกับมหาวิทยาลัยโดยจัดใหมีสวัสดิการดานตางๆ ไดแก
การสงเสริมสนับสนุนใหท้ังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
เขารวมการอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และมีสวัสดิการเพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
โดยการใหการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย(เอกสาร 5.1.6(5)) มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย 
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558(เอกสาร 
5.1.6(6))   ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ  ว ไลยอลงกรณ             
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑการเบิกเงิน
สวัสดิการคาการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 
(เอกสาร 5.1.6(7)) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑการเบิกเงิน
สวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559(เอกสาร 5.1.6(8))  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดใหมีการมอบเงินในงานศพ
(บิดา มารดา/คูสมรส/บุตร/บุคลากร/บุคลากรท่ีเกษียณอายุ
ราชการ) พวงหรีด และชวยเหลือบุคลากรในดานท่ีพักอาศัยของทาง
ราชการดวย(เอกสาร 5.1.6(9)) 

การกํากับติดตามดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย โดยมีระบบสวัสดิการและขวัญกําลังใจมีการ
ดําเนินงานครบถวนตามแผน เชน มีตรวจสุขภาพประจําป มอบเงิน
ในงานศพ(บิดา มารดา/คูสมรส/บุตร/บุคลากร/บุคลากรท่ี
เกษียณอายุราชการ) พวงหรีด และชวยเหลือบุคลากรในดานท่ีพัก
อาศัยของทางราชการดวย มีการสงเสริมอาจารย/นักวิจัยใหเขา
โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย โดยยกยองและเชิดชูเกียรติใหกับนักวิจัย
ดีเดนในดานตางๆ โดยจะมีการมอบรางวัลโดยอธิการบดีเปนประจําทุกป
ในงานวันเจาฟา และมีการดําเนินการในระดับคณะ เชน คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการสรางขวัญและกําลังใจและยก
ยองผลงานวิจัยดี เดน โดยมอบโลรางวัลใหแกอาจารยคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในงานสัปดาหวิทยาศาสตรการคัดเลือก
นักวิจัยเพ่ือเขารับรางวัลนักวิจัยดีเดนงานราชภัฏวิจัยการสรางขวัญ  
กําลังใจ  โดยการสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพบทความนําเสนอ
บทความวิจัย เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจสําหรับนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก ตามเกณฑ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 ขอ 7.การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยอธิการบดี ซ่ึ ง เปนผูบริหารสู งสุดของ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพ
การปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและ
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องโดยใหถือเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงานตามปกติ (เอกสาร 5.1.7(1)) ดังนั้นเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับนโยบายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
(เอกสาร 5.1.7(2)) ดังนี้ 

(1) มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยวิเคราะหและทบทวนจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระบุไวในแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2558 หนาท่ี 3 (เอกสาร 5.1.7 (1)) 
 (2) จัดทําแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยจัดทํากรอบและปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2558 (เอกสาร 5.1.7 (3)) และจัดทํา
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย (เอกสาร 
5.1.7 (4)) โดย กําหนดใหหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย  และ
มหาวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษาท่ีสกอ.กําหนด รายละเอียดตามคู มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของสกอ. 
(เอกสาร 5.1.7 (5)) สําหรับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ 
มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้ เ พ่ือการ
ประกันคุณภาพหนวยงานสนับสนุน ซ่ึงจะมีความแตกตางกันไปตาม
พันธกิจ/ภารกิจของหนวยงาน (เอกสาร 5.1.7 (6) 

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยได กําหนดคาเปาหมายการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับหนวยงานสนับสนุน และระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของทุกหนวยงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยไดระบุไวในแผน

5.1.7(1) นโยบายและแนวปฏิบัติดานการ
ประ กั น คุ ณภาพการ ศึ กษาภาย ใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ปรากฏ
อยู ในแผนดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ประจําปการศึกษา 2558 หนา 3  
5.1.7(2) ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
ปรากฏอยู ในแผนดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย   
ราชภั ฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2558 หนา 
4-9 
5.1.7(3) กรอบและปฏิทินการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2558 ปรากฏอยู ในแผน
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2558  หนา 
17-25 
5.1.7(4) คูมือประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 
2558  
5.1.7(5) คูมือประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สกอ.) 
5.1.7(6) คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน ประจําป
การศึกษา 2558 
5.1.7(7) คาเปาหมายการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2558 ปรากฏอยู ในแผน
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2558  หนา 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2558 หนาท่ี 10-16 (เอกสาร 5.1.7 (7))  

(3) มหาวิทยาลัยมีการกําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย 
หนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2558 (เอกสาร 5.1.7(8)-5.1.7(9)) คณะกรรมการ
ผูดูแลรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การ ศึกษา 2558  ( เ อกสาร  5 .1 .7 (10) -5.1 .7 (11) )  ซ่ึ ง
คณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ีในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในรวมถึงทําหนาท่ีกํากับติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหนวยงานให
เปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา 
 (4) ทุกหนวยงานดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 และ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม จัดเก็บหลักฐานตามพันธกิจของหนวยงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้  องคประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามคู มือประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (เอกสาร 5.1.7(12)5.1.7(14))  
 (5 )  มหาวิทยาลัย มีการควบคุม กํา กับ ติดตามการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ ระดับหนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย โดย
กําหนดใหทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน จํานวน 2 ครั้ง/ป ไดแก ภาคการศึกษาท่ี 1/2558  
ในวันท่ี 25 มกราคม 2559 และภาคการศึกษาท่ี 2/2558  ในวันท่ี 
21 กรกฎาคม  2559 โดยระบุไวในปฏิทินการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน หนา 23-25 (เอกสาร 5.1.7 (15)-
5.1.7(17)) และสํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ไดสรุปผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกลาวนําเสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา (เอกสาร 
5.1.7 (18)-5.1.7(20)) และไดนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามลําดับ  (เอกสาร 5.1.7(21))  
 (7) มหาวิทยาลัยใหหนวยงานทุกระดับดําเนินการจัดทํา

10-16 
5.1.7 (8) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับ
หนวยงานสนับสนุน  
5.1.7 (9) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 
2558 เลขท่ี  2515/2558 ลงวันท่ี  3 
ธันวาคม 2558 
5.1.7 (10) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูดูแลตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย 
และหนวยงานสนับสนุน 
5.1.7 (11) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแลและผูดูแลรับผิดชอบตัวบงชี้
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558 
เลขท่ี 2469/2558 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2558 
5.1.7 (12) สรุปโครงการอบรม เรื่อง
เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สําหรับอาจารยใหม 
ประจําปการศึกษา 2558 วันท่ี 2-3 
กุมภาพันธ 2559 
5.1.7 (13) สรุปโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผูประเมินคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 วันท่ี 
เม่ือวันท่ี 30-31 พฤษภาคม 2559 
5.1.7 (14) สรุปโครงการเชิงปฏิบัติการ
ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา (CHE QA Online) ประจําป
การศึกษา 2558 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 
2559   
5.1.7(15) ปฏิทินการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจํ าป
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)  โดย
กําหนดใหระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) เปนรูปเลมเอกสารและดําเนินการกรอกขอมูลในระบบ 
CHE QA Online (เอกสาร 5.1.7(22)) และระดับหนวยงาน
สนับสนุน กําหนดใหจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เปน
รูปเลมเอกสาร (เอกสาร 5.1.7(23))  สําหรับระดับมหาวิทยาลัย 
กําหนดใหหนวยงานท่ีเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองรายตัวบงชี้ และสงมายังสํานักมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ เพ่ือรวบรวมสรุปจัดทําเลมรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย และดําเนินการกรอกขอมูล SAR ผาน
ระบบ CHE QA Online (เอกสาร 5.1.7(24)-5.1.7(31)) 
 (8) หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หนวยงานสนับสนุนและ
มหาวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ 
มาตรฐาน ตัวบงชี้  องคประกอบคุณภาพท่ีกําหนด (เอกสาร 
5.1.7(25)) ดังนี้ 
 (8.1) ระดับหลักสูตร รับการประเมินในวันท่ี 1-5 สิงหาคม 
2559 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรไดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
ยืนยันผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผาน
ระบบ CHE QA Online เสร็จสิ้นเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2559  
 (8.2) ระดับคณะ/วิทยาลัย รับการประเมินในวันท่ี 22-26 
สิงหาคม 2559 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัยไดรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และยืนยันผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ผานระบบ CHE QA Online เสร็จสิ้น
เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2559  
 (8.3) ระดับหนวยงานสนับสนุน รับการประเมินในวันท่ี 
22-26 สิงหาคม 2559 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุนไดรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสร็จสิ้นวันท่ี 1 กันยายน 2559  
 (8.4) ระดับมหาวิทยาลัย รับการประเมินวันท่ี 17-18 
ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัยไดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และยืนยันผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ/วิทยาลัย ผานระบบ CHE QA Online เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2559 
 

การศึกษา 2558 ปรากฏอยู ในแผน
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2558  หนา 
23-25 
5.1.7 (16) บันทึกขอความท่ี ศธ 0551.19 
/ ว234 เรื่องติดตามผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค
การศึกษาท่ี 1/2558 
5.1.7(17) บันทึกขอความท่ี ศธ 0551.19 
/ ว  172 -174 เรื่ อ งติ ดตามผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
5.1.7(18) รายงานสรุปผลการติดตามการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 และภาค
การศึกษาท่ี 2/2558 
5 . 1 . 7 ( 1 9 )  ร า ย ง า นก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร (กบ.) ครั้งท่ี 2/2559
วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 วาระรายงาน
การติดตามผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาท่ี 
1/2558 
 
5 . 1 . 7 ( 2 0 )  ร า ย ง า นก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร (กบ.) ครั้งท่ี 8/2559
วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 วาระรายงานการ
ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
5.1.7(21) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้ งท่ี  3/2559 วันท่ี 3 
มีนาคม 2559 วาระรายงานการติดตามผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
5.1.7 (22) รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา 2558 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2558 

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

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

134  

 

ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 (9) หลังจากท่ีนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย และหนวยงานสนับสนุนแลว
หนวยงานดังกลาวไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รวมถึงขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาจัดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan) ทุกปการศึกษา โดยในปการศึกษา 
2557 ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไดใหหนวยงานระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ/วิทยาลัย หนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า แผ น พั ฒน า คุ ณภ าพก า ร ศึ ก ษา ภ า ย ใ น 
(Improvement Plan) ซ่ึงในแตละหนวยงานไดมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอตอ
กรรมการบริหารของหนวยงาน สําหรับระดับมหาวิทยาลัย สํานัก
มาตรฐานและจัดการคุณภาพ ไดติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2558 
โดยไดเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 (เอกสาร 5.1.7(31)-
5.1.7(35)) 

(10) จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับ
สมบูรณ และสงผลรายงานผานระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษาและเผยแพรสูสาธารณชน 
 

5.1.7 (23) รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับหนวยงานสนับสนุน ประจําป
การศึกษา 2558 
5.1.7 (24) รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2558 
5.1.7 (25) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับ
ห น ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558 
5.1.7 (26) รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภ าพก า ร ศึ กษา ภ าย ใน  ร ะดั บ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 
5.1.7 (27) รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2558 
5.1.7 (28) รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก/
สถาบัน ประจําปการศึกษา 2558 
5 . 1 . 7  (29 )  ร าย ง านการประชุ ม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 8/2559 
วัน ท่ี  10 สิงหาคม 2559 วาระเ พ่ือ
พิ จ า รณาผลการประ เ มิ น คุณภาพ
การ ศึกษาภาย ใน  ระดั บหลั กสู ต ร 
ประจําปการศึกษา 2558 
5 . 1 . 7  (30 )  ร าย ง านการประชุ ม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 9/2559 
วัน ท่ี  8 กันยายน 2559 วาระเ พ่ือ
พิ จ า รณาผลการประ เ มิ น คุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 
และระดับสํานัก/สถาบัน ประจํ าป
การศึกษา 2558 
5 . 1 . 7 (31 )  ร า ย ง า น กา ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
9/2559 วันท่ี 1 กันยายน 2559 วาระ
เพ่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 
5.1.7(32) บันทึกขอความใหหลักสูตร
และคณะ วิทยาลัย หนวยงานสนับสนุน
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายใน (Improvement Plan)   
5 . 1 . 7 ( 3 3 )  แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน (Improvement Plan)  
ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย หนวยงาน
สนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2558 
5.1.7(34) รายงานการติดตามผลการ
ดํ าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน (Improvement Plan) 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 
2558 
5 . 1 . 7 ( 3 5 )  ร า ย ง า นก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
8/2559 วันท่ี 10 สิงหาคม 2559  
 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  
จุดเดน 
1.มีการนําวิสัยทัศนของสถาบันไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ 
2.มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1.ควรปรับระยะเวลาในการรายงาน SAR ใหเปนปงบประมาณ 
2.ระบบงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการ เปนปงบประมาณ (ต.ค. - ก.ย. ของปถัดไป) กับปการศึกษา จึงไม
เอ้ืออํานวยตอการจัดเก็บขอมูล เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจายงบประมาณ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ    
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
น.ส.ศิริวรรณ  สุขแซว  น.ส.นรีกานต  ภูมิคงทอง  
น.ส.เนตรชนก  สีรับขวา  นายเกรียงไกร  แกวหลอย 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : คณะ/วิทยาลัย  

โทรศัพท : 02-9093025 โทรศัพท : 02-9093025 
E-mail : sqm@vru.ac.th E-mail : sqm@vru.ac.th 
 

ผลการดําเนินงาน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีหนวยงานระดับคณะ วิทยาลัยท้ังหมด 
จํานวน 6 คณะ และ 1 วิทยาลัย และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัยตามเกณฑ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีผลการประเมินรายคณะ/วิทยาลัย 
สรุปไดดังนี้  

 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเฉล่ีย) 

ระดับคุณภาพ 
วันเดือนปท่ีรับการ

ประเมิน 
1 ครุศาสตร 4.39 ด ี 22 สิงหาคม 2559 
2 มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 4.18 ด ี 23 สิงหาคม 2559 
3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.39 ด ี 24 สิงหาคม 2559 
4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.19 ด ี 22 สิงหาคม 2559 
5 วิทยาการจัดการ 3.96 ด ี 24 สิงหาคม 2559 
6 เทคโนโลยีการเกษตร 4.45 ด ี 24 สิงหาคม 2559 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4.39 ด ี 25 สิงหาคม 2559 
คะแนนท่ีไดในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 4.28 ดี  

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 4.45 คะเฉลี่ย 4.28  4.28 คะแนน ไมบรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.2.1(1) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2558  
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ   
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) น.ส.ศิริวรรณ สุขแซว 2) น.ส.นรีกานต  ภูมิคงทอง 
3) น.ส.เนตรชนก  สีรับขวา   4) นายเกรียงไกร  แกวหลอย 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี) คณะ หลักสูตร 
โทรศัพท : 02-9093025 โทรศัพท : 02-9093025 
E-mail : sqm@vru.ac.th E-mail : sqm@vru.ac.th 
 

ผลการดําเนินงาน 
ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 ขอ 1 มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไป
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการ
ดํ าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให เปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ดังนี้ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหลักสูตร โดยมีหนาท่ีกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย ใหเปนไปตามองคประกอบคุณภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ (เอกสาร 
5.3.1(1)-5.3.1(2))    
 2. จัดโครงการ/กิจกรรม การประชุม แกผูบริหาร  ประธาน
หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และคณะ สรางความรูความเขาใจ
ในเกณฑ องคประกอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยในปการศึกษา 2558 สํานัก
มาตรฐานและจัดการคุณภาพ ไดดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการอบรมเรื่องเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สําหรับอาจารยใหม ประจําป
การศึกษา 2558 เม่ือวันท่ี 2-3 กุมภาพันธ 2559 (เอกสาร 5.3.1(3) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผูประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2558 เม่ือวันท่ี 30-31 พฤษภาคม 2559  (เอกสาร 
5.3.1(4)) โครงการเชิงปฏิบัติการระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ประจําปการศึกษา 2558 เม่ือ
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 (เอกสาร 5.3.1(5)) นอกจากนี้สํานัก
มาตรฐานและจัดการคุณภาพไดรวมกับคณะ/วิทยาลัยดําเนินการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
QA Sharing day ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 
ระหวางวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 – 30 มีนาคม 2559 (เอกสาร 
5.3.1(6))  

5.3.1(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ  
5.3.1(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูดูแลตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2558 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
5.3.1(3) สรุปโครงการอบรมเรื่องเกณฑ
มาตรฐานตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สําหรับ
อาจารยใหม ประจําปการศึกษา 2558 
เม่ือวันท่ี 2-3 กุมภาพันธ 2559  
5.3 .1(4 )  สรุ ป โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ “ผูประเมินคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 เม่ือ
วันท่ี 30-31 พฤษภาคม 2559   
5.3.1(5) โครงการเชิงปฏิบัติการระบบ
ฐานข อมูลด านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (CHE QA Online) ประจําป
การศึกษา 2558 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 
2559  
5.3.1(6) บันทึกขอความท่ี ศธ 0551.19/
ว136  เรื่ อง เ ชิญ เ ข า ร ว ม กิ จกร รม
แลกเปลี่ ยนเรียนรู ด านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing 
day ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ร ะ ดั บ ค ณ ะ 
ประจําปการศึกษา 2558 ระหวางวันท่ี 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 
 3. มหาวิทยาลัยใหคณะรายงานผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบการประกันคุณภาพท้ังใน
ระดับคณะและระดับหลักสูตร จํานวน 2 ครั้ง/ป  คือ ภาคการศึกษาท่ี 
1/2558 และภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (เอกสาร 5.3.1(7)-เอกสาร 
5.3.1(10)) โดยหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยรับผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ระดับคณะและ
ระดับหลักสูตรมาเรียบรอยแลว สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพได
มีการวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานและรวบรวมปญหาอุปสรรคท่ี
พบมาจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน พรอมกับหาแนวทางแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึน โดยจัดการประชุมเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
จํานวน 3 ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2258 ครั้ง
ท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2559 และครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 
11 กรกฎาคม 2559  (เอกสาร 5.3.1(11)- 5.3.1(13)) หลังจากนั้น 
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพไดนําเสนอผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ (เอกสาร 
5.3.1(14)-5.3.1(16)) และไดรวบรวมสรุปขอมูลผลการดําเนินงาน
และขอเสนอแนะ จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยปอนกลับขอมูลไปยังหลักสูตรและคณะเพ่ือนําไป
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 7. มหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ โดยใหคณะเสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มายังมหาวิทยาลัย 
(เอกสาร 5.3.1(17))  
 8. มหาวิทยาลั ยกําหนดใหหลักสูตร คณะ/วิทยาลั ย 
ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report: SAR) ผานระบบ CHE QA Online เพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558  ตามปฏิทินท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด (เอกสาร 5.3.1(18))  
 9. ดําเนินการตรวจประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะ ตามระยะท่ีกําหนด  
 10. นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ เสนอใหมหาวิทยาลัยทราบผานสํานัก
มาตรฐานและจัดการคุณภาพ (เอกสาร 5.3.1(19))  
 11. นําผลงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

10 กุมภาพันธ  2559 – 30 มีนาคม 
2559 
5.3.1(7) ปฏิทินการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจํ าป
การศึกษา 2558 
5.3.1(8) บันทึกขอความท่ี ศธ 0551.19 / 
ว234 เรื่องติดตามผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค
การศึกษาท่ี 1/2558 
5.3.1(9) บันทึกขอความท่ี ศธ 0551.19 / 
ว 172-174 เรื่องติดตามผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค
การศึกษาท่ี 2/2558 
5.3.1(10) รายงานสรุปผลการติดตามการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 และภาค
การศึกษาท่ี 2/2558 
5.3.1(11) รายงานการประชุมเครือขาย
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งท่ี 
1/2558 วันท่ี 18 ธันวาคม 2558 
5.3.1(12) รายงานการประชุมเครือขาย
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งท่ี 
2/2558 วันท่ี 19 เมษายน  2559 
5.3.1(13) รายงานการประชุมเครือขาย
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งท่ี 
3/2558 วันท่ี 11 กรกฎาคม  2559 
5 . 3 . 1 (14 )  ร า ย ง า น กา ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร (กบ.) ครั้งท่ี 2/2559
วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 วาระรายงาน
การติดตามผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาท่ี 
1/2558 
5 . 3 . 1 (15 )  ร า ย ง า น กา ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร (กบ.) ครั้งท่ี 8/2559
วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 วาระรายงานการ 
ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
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สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (เอกสาร 5.3.1(20)-5.3.1(22)) 5.1.7(16) รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้ งท่ี  3/2559 วันท่ี 3 
มีนาคม 2559 วาระรายงานการติดตามผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
5.3.1(17) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลั กสู ตร และระดับคณะ ประจํ าป
การศึกษา 2558 
5.3.1(18) กําหนดการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558  
5.3.1(19) บันทึกขอความจากคณะถึง
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เรื่อง
ส งรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ ประจําปการศึกษา 2558  
5 . 3 . 1 ( 2 0 )  ร า ย ง าน ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 8/2559 
วัน ท่ี 10 สิงหาคม 2559 วาระเ พ่ือ
พิ จ า รณาผลการประ เ มิน คุณภาพ
การ ศึกษาภาย ใน  ระดั บหลั กสู ต ร 
ประจําปการศึกษา 2558 
5 . 3 . 1  (21 )  ร าย งานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 9/2559 
วัน ท่ี  8 กันยายน 2559 วาระเ พ่ือ
พิ จ า รณาผลการประ เ มิน คุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 
และระดับสํ านัก/สถาบัน ประจํ าป
การศึกษา 2558 
5 . 3 . 1  (22 )  ร าย งานการประชุ ม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
9/2559 วันท่ี 1 กันยายน 2559 วาระ
เพ่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 
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 ขอ2 มีคณะกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหคณะกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามให
คณะกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 (1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 
(เอกสาร 5.3.2(1)- เอกสาร 5.3.2(2))  และมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแลและรับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 (เอกสาร 
5.3.2(3))  ท่ีประกอบไปดวยผูบริหาร ประธานหลักสูตร อาจารยและ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหนวยงานตาง ๆ จาก
หนวยงานตั้งแตระดับหลักสูตร และระดับคณะ วิทยาลัย  โดยมีหนาท่ี 
“กํากับติดตาม ตรวจสอบ ผลการดําเนินงาน และการดําเนินการ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ วิทยาลัย” ใหมีการ
ดําเนินงานเปนไปตามระบบท่ีกําหนด   
 (2) มีการติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ วิทยาลัย 2 ครั้ง คือ ภาค
การศึกษาท่ี 1/2558 และครั้งท่ี 2/2558 (เอกสาร 5.3.2(4)) และได
รายงานผลการติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ครั้งท่ี 1 ตอคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2558 (เอกสาร 5.3.2(5))  และท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 
2559  และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2559 เพ่ือ
พิจารณา (เอกสาร5.3.2(8)) สําหรับการรายงานผลการติดตามการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งท่ี 2 นําเสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2559   
(เอกสาร 5.3.2(6)-5.3.2(7)) ซ่ึงจากการติดตามผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 
ทําใหมหาวิทยาลัยไดรับทราบขอมูลผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
รวมถึงไดรับทราบปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงาน 
นําไปสูกระบวนการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแกไข และพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ/วิทยาลัย อยางตอเนื่อง  
 
 
 

5.3.2 (1) คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประ กั น คุ ณภาพการ ศึ กษาภาย ใน
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558 
เลขท่ี 2515/2558 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 
2558  
5.3.2 (2) คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประ กั น คุ ณภาพการ ศึ กษาภาย ใน 
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558  
(แกไขเพ่ิมเติม) คําสั่งเลขท่ี 544/2559 ลง
วันท่ี 10 มีนาคม 2559 
5.3.2(3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ดูแลและผูดูแลรับผิดชอบตัวบงชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558   
5.3.2(4) รายงานผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาท่ี 
1/2558  และภาคการศึกษาท่ี 2/2558  
5.3.2(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2558 ลงวันท่ี 
21 ธันวาคม 2558 
5.3.2(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 
11 กุมภาพันธ 2559  
5.3.2(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2559 วันท่ี 
10 สิงหาคม 2559  
5.3.2 (8 )  รายงานการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ครั้ งท่ี  3/2559 วันท่ี  3 
มีนาคม 2559  
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 ขอ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ดังนี้ 
 1. ดานกํากับมาตรฐาน   มหาวิทยาลัย มีการจัดสรร
อัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการเพ่ือใหมีจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรครบตามเกณฑท่ี สกอ.กําหนด โดยในชวงปงบประมาณ 
2558-2559 มหาวิทยาลัยมีการเปดรับสมัครอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จํานวน 11 ครั้ง ซ่ึงมีผูมาสมัครงานจํานวนรวมท้ังสิ้น 
66 คน (เอกสาร 5.3.3(1)) 
 2.  ดานการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมีการจัดสรร
งบประมาณในการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จํานวน 
104,030,249 บาท โดยมีโครงการดังนี้ 1) โครงการเสริมสราง
พัฒนาคุณธรรม ความรู ทักษะวิชาชีพใหแกนักศึกษา 2) โครงการ
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 3) โครงการ
พัฒนาเอกลักษณนักศึกษาและลูกเจาฟาชวยสังคม 4) โครงการ    
วไลยอลงกรณกาวไกลสูอาเซียน 5) โครงการเครือขายความรวมมือ
ภายในประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนางานตามภารกิจ 6) 
โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป และ 
7) โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานเพ่ือสราง
ทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 (เอกสาร 5.3.3(2)) สําหรับการ
ผลิตผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีไดตีพิมพเผยแพร 
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนคาใชจายเพ่ือเปนทุนในการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
(เอกสาร 5.3.3(3)) รวมถึงมีวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือเปนแหลงในการเผยแพรผลงานของ
นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา (เอกสาร 5.3.3(4)) 
 3. ดานนักศึกษา มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานกลางท่ีชวยประสานงาน
การคัดเลือกนักศึกษาตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีการได
จัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการประชาสัมพันธการรับเขา
ศึกษาของนักศึกษาระดับตางๆ และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัด
กิจกรรม/โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอม
ทางการเรียนและกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษามี
ความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

5.3.3(1) กรอบอัตรากําลังบุคลาการ
สายวิชาการ ประจํ าป งบประมาณ 
2558-2561  
5.3.3(2)  แผนปฏิบัติการประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานท่ี 1 
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต หนา 19 – 23 
5.3.2(3) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการ
สนับสนุนทุนการตีพิมพเผยแพรของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
5.3.2(4) วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย 
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
5.3.3(5)  แผนปฏิบัติการประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานท่ี 1 
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต หนา 19 – 23 
5.3.3(6)  แผนปฏิบัติการประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานท่ี 3 
วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ สงเสริม 
พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
โครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิชาการ
สําหรับอาจารย หนา 29 
5.3.3(6) สรุปโครงการประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการ การจัดทํามาตรฐานการ
เรียนรู 5 ดานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
5.3.3(7) สรุปโครงการโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ  แนวทางการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
5.3.3(8) สรุปโครงการการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  
5.3.3(9) สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู 0 Education 4.00 : วไลย 
อลงกรณ โมเดล 
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21  เชน 1) โครงการเสริมสรางพัฒนาคุณธรรม ความรู ทักษะ
วิชาชีพใหแกนักศึกษา 2) โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา 3) โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูแบบ
ผสมผสานเพ่ือสรางทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 เปนตน(เอกสาร 
5.3.3(5)) 

 4. ดานอาจารยและคุณภาพอาจารย  มหาวิทยาลัยมีการ
บริหารและพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพอาจารย โดยไดจัดสรร
งบประมาณใหอาจารยเขารับการอบรมท้ังภายในและภายนอก 
นอกจากนี้ยังไดสงเสริมใหอาจารยมีการตีพิมพเผยแพรผลงาน
วิชาการ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการเพ่ือเปนขวัญ
และกําลังใจแกอาจารยอยางตอเนื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดมี
การพัฒนาคุณภาพอาจารยใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการท่ี
สูงข้ึน โดยในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสงเสริม 
สนับสนุนใหอาจารยเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จํานวน 13 
ราย และสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซ่ึงในปการศึกษา 2558 มีผูท่ีไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 11 
คน และ รองศาสตราจารย จํานวน 2 คน (เอกสาร 5.3.3(6)) 
  5.  ด านหลักสูตรการ เรี ยนการสอน การประเ มิน
ผูเรียน  มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เพ่ือใหมีความ
ทันสมัยตามศาสตรสาขาวิชา โดยจัดสรรงบประมาณตางๆ ใหกับ
หลักสูตรและอาจารย เชน  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทํามาตรฐานการเรียนรู 5 ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนว
ทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู 0 Education 4.0 0 : วไลยอลง
กรณ โมเดล” เปนตน (เอกสาร 5.3.3(6)-เอกสาร 5.3.3(9)) 

 6. ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มหาวิทยาลัยไดจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน โดยมี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําหนาท่ีสนับสนุนจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณ
ประกอบการศึกษาตางๆ ใหไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด โดย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการในการจัดหา

5.3.3(10) รายงานผลการดําเนินงาน
ระบบพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
5.3.3(11) ภาพถายสถานท่ีบริการดาน
กายภาพและสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัย 
5.3.3(12) สรุปโครงการอบรมเรื่อง
เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สําหรับอาจารยใหม 
ประจําปการศึกษา 2558 วันท่ี 2-3 
กุมภาพันธ 2559 
5.3.3(13) บันทึกขอความเชิญเขารวม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA 
Sharing day ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ ประจําปการศึกษา 2558 ระหวาง
วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559–30 มีนาคม 
2559 
5.3.3(14) สรุปโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผูประเมินคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 วันท่ี 
เม่ือวันท่ี 30-31 พฤษภาคม 2559 
5.3.3(15) สรุปโครงการเชิงปฏิบัติการ
ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา (CHE QA Online) ประจําป
การศึกษา 2558 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 
2559   
5.3.3(16) สรุปโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิพากษรายงานการประเมิน
ตน เ อ ง  ร ะดั บหลั ก สู ต ร  ป ร ะจํ า ป
การศึกษา 2558 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 
2559 
 5.3.3(17) Print Out หนาเว็บไซต
ระบบสารสนเทศและฐานขอมูลสําหรับ
การประกันคุณภาพ เชน ขอมูลดาน
อาจารย และบุ คล ากร  ข อ มู ลด าน
หลักสูตร และนักศึกษา ขอมูลดานการ
วิจัย 
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ทรัพยากรประกอบการศึกษา ท้ังในรูปแบบหนังสือ เอกสาร วารสาร 
รวมถึงสื่อสารสนเทศในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส มีการเชื่อมโยงระบบ
หองสมุดกับหนังสือ วารสารอิเล็กทรอนิกสท่ียอมรับ เพ่ือสงเสริมให
มีการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคา สําหรับการบริการระบบ
เครือขายสารสนเทศ ศูนยคอมพิวเตอรมีการจัดใหบริการครอบคลุม
พ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัยท้ังสวนการศึกษา และสวนท่ีพักอาศัย โดย
ระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัยมี 2 แบบ คือ ระบบเครือขาย
แบบมีสาย (Lan) และระบบเครือขายไรสาย (WiFi) การอบรมการ
ใชงานหองสมุด และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีศูนยวิทยาศาสตร ซ่ึง
เปนสถานท่ีสําหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และ
หองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร (เอกสาร 5.3.3(10)) นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการบริการดานกายภาพและสภาพแวดลอม
ภายในมหาวิทยาลัยใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู หรือองคกรแหง
การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมี
อาคารเรียน และหองเรียน พรอมอุปกรณโสตทัศนูปกรณท่ีจะใชใน
การเรียนการสอน อีกท้ังไดมีระบบการบริการสุขภาพใหแกนักศึกษา
ทุกชั้นป มีอาคารพยาบาล โรงอาหาร และมีรานคาและรานสะดวก
ซ้ือภายในมหาวิทยาลัย 2 แหง มีสนามกีฬาท้ังกลางแจงและภายใน
อาคาร มีสระวายน้ํามาตรฐาน สําหรับใหนักศึกษาไดออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (เอกสาร 5.3.3(11)) มหาวิทยาลัย
จัดใหมีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบถวน เชน บริการรานถายเอกสาร 
ระบบไฟฟาครอบคลุมทุกบริเวณท่ีอยูอาศัย ระบบประปาท่ีท่ัวถึง 
และการรักษาความสะอาดตามหลักมาตรฐาน สําหรับดานความ
ปลอดภัยมีการแลกบัตรผานเขา-ออกมหาวิทยาลัย โดยใชชอง
ทางผานดานหนามหาวิทยาลัยชองทางเดียว ระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในอาคารทุกอาคาร มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
ประจําทุกอาคารโดยรอบมหาวิทยาลัย และมีการติดตั้งกลองวงจร
ปดตามอาคารตางๆท่ัวมหาวิทยาลัย รวมถึงมีอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในอาคารและสถานท่ีตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย   
 7. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมีการ
จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือใหความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน แกผูบริหาร ประธานหลักสูตร อาจารยประจํา
หลักสูตร และบุคลากร ไดแก โครงการอบรมเรื่องเกณฑมาตรฐาน
ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สําหรับ
อาจารยใหม ประจําปการศึกษา 2558 เม่ือวันท่ี 2-3 กุมภาพันธ 
2559  (เอกสาร 5.3.3(12)) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing day ระดับหลักสูตร 

5.3.3( 1 8 )  คู มื อ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ประจําปการศึกษา 2558 
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ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 ระหวางวันท่ี 10 กุมภาพันธ 
2559 – 30 มีนาคม 2559 (เอกสาร 5.3.3(13)) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “ผูประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2558 เม่ือวันท่ี 30-31 พฤษภาคม 2559  (เอกสาร 
5.3.3(14)) โครงการเชิงปฏิบัติการระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ประจําปการศึกษา 2558 
เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559  (เอกสาร 5.3.3())และโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษรายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 
(เอกสาร 5.3.3(15)) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน
ขอมูลสารสนเทศและฐานขอมูลสําหรับการประกันคุณภาพ เชน 
ขอมูลดานอาจารยและบุคลากร ขอมูลดานหลักสูตร และนักศึกษา 
ขอมูลดานการวิจัย (เอกสาร 5.3.3(16)) และมีการจัดทําคูมือ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2558 (เอกสาร 5.3.3(17)) และแผนดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย แจกจายใหกับทุก
หนวยงานตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัย เพ่ือใหทุก
หนวยงานไดนําไปปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน (เอกสาร 
5.3.3(18)) 
 
 ขอ 4 นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ มาอยางตอเนื่อง โดยในป
การศึกษา 2557 ท่ีผานมา ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ เม่ือวันท่ี 3-21 สิงหาคม 
2558 และวันท่ี 9-17 กันยายน 2558 โดยไดนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจําป
การ ศึกษา 2557 ( เอกสาร 5 .3 .4(1))  เ สนอตอ ท่ีประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือพิจารณา เม่ือวันท่ี 5 
พฤศจิกายน 2558 (เอกสาร 5.3.4(2)) และเสนอตอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณา เ ม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558  
(เอกสาร 5.3.4(3)) 
 สําหรับในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหวางวันท่ี 1-5 
สิงหาคม 2559 (เอกสาร 5.3.4(4)) และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะเม่ือวันท่ี 22-26 สิงหาคม 2559  

5.3.4(1) สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ หนวยงานสนับสนุน และระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2557  
5 . 3 . 4 ( 2 )   ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ง
ท่ี 11/2558 วันท่ี 11 ตุลาคม 2558  
5.3.4(3)  รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2558 วันท่ี 5 
พฤศจิกายน 2558  
5.3.4(4) สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การ ศึกษาภาย ใน  ระดั บหลั กสู ต ร 
ประจําปการศึกษา 2558 
5.3.4(5) สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป
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(เอกสาร 5.3.4(5)) โดยมหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรและระดับคณะทุกคณะเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2559 (เอกสาร 5.3.4(6)-5.3.4(8))  
 
 

การศึกษา 2558 
5.3.4( 6 )  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 8/2559 
วัน ท่ี 10 สิงหาคม 2559  วาระเ พ่ือ
พิ จ า รณาผลการประ เ มิน คุณภาพ
การ ศึกษาภาย ใน  ระดั บหลั กสู ต ร 
ประจําปการศึกษา 2558 
5.3.4( 7 )  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 9/2559 
วัน ท่ี  8 กันยายน 2559 วาระเ พ่ือ
พิ จ า รณาผลการประ เ มิน คุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 
และระดับสํ านัก/สถาบัน ประจํ าป
การศึกษา 2558 
5 . 3 . 4 ( 8 )  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
9/2559 วันท่ี 1 กันยายน 2559 วาระ
เพ่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 

 ขอ 5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของ
คณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2557 มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร 
และคณะ โดยมหาวิทยาลัยไดใหหลักสูตรและคณะดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2558  (เอกสาร 5.3.5(1) – 5.3.5(2))  
 สําหรับการดํ าเนินงานปรับปรุ งตามขอเสนอแนะสภา
มหาวิทยาลัย นั้น จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2557 ท่ีผานมามีหลักสูตรท่ีประเมินไมผานการประเมิน
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน จํานวน 5 หลักสูตร ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยไดพิจารณาผลการประเมินและใหขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร เม่ือคราวการประชุมครั้งท่ี 12/2558 วันท่ี 5 
พฤศจิกายน 2558 โดยใหมหาวิทยาลัยและคณะดําเนินการหาแนวทาง
ในการแกปญหาเรื่องใหหลักสูตรท่ีไมผานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร  

5.3.5(1) บันทึกขอความใหหลักสูตร
และคณะ วิทยาลัย จัดทําแผนพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น 
(Improvement Plan)   
5 . 3 . 5 ( 2 )  แ บ บ ฟ อ ร ม ก า ร จั ด ทํ า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
(Improvement Plan)  ระดับหลักสูตร 
และคณะ วิทยาลัย ปการศึกษา 2558 
5.3.5(3)  รายงานผลการประเ มิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําป
การศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  
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จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไมครบ อาจารยประจําหลักสูตรมี
คุณวุฒิไมตรงและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธดูแลนักศึกษาเกิน
เกณฑท่ีสกอ.กําหนดเพ่ือไมให เกิดปญหาในปตอไป ซ่ึงสํานัก
มาตรฐานและจัดการคุณภาพ และหนวยงานท่ีเ ก่ียวของได
ดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  

 1) หลักสูตรท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ในขอ 1
อาจารยประจําหลักสูตรไมครบ จํานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิ ช าจิ ตวิทยา  สั ง กัดคณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร  ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยได
นําขอเสนอแนะจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยแจงตอคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือพิจารณาหาแนวทางปรับปรุง
แกไข พรอมท้ังไดประสานงานไปยังงานการเจาหนาท่ี สํานักงาน
อธิการบดี ใหปรับปรุงชวงระยะเวลาในการคัดเลือกอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเร็วข้ึนเพ่ือหลักสูตรจะไดมีอาจารยประจําหลักสูตรครบ
ตามเกณฑ ท่ี กําหนดตลอดเวลาครบทุกหลักสูตร โดยในชวง
ปงบประมาณ 2558-2559 มหาวิทยาลัยมีการเปดรับสมัครอาจารย
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 11 ครั้ง ซ่ึงมีผูมาสมัครงานจํานวน
รวมท้ังสิ้น 66 คน หลังจากนั้นหลักสูตรและคณะไดดําเนินการเสนอ
ปรับปรุงอาจารยประจําหลักสูตรตามแบบ สมอ.08 และเสนอตอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ (เอกสาร 5.3.5(3)– เอกสาร 
5.3.5 (5))  

 2) หลักสูตรท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ในขอ 9 
ภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษาดูแลนักศึกษาเกินกวาเกณฑ กําหนด คือ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ หลักสูตรไดดําเนินการ
แกไขโดยดําเนินการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน ตอ
นักศึกษา 5 คน เปนไปตามเกณฑท่ีสกอ.กําหนด (เอกสาร 5.3.5 
(6))  
 3) หลักสูตรท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ในขอ 10 
อาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอไมครบทุกคน 
คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 

5.3.5(4)  รายงานผลการประเ มิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรม
การสื่อสาร 
5.3.5(5) ) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
5.3.5(6)  รายงานผลการประเ มิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2558 หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต 
5.3.5 (7) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2558 หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
5.3.5 (8) สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การ ศึกษาภาย ใน  ระดั บหลั กสู ต ร 
ป ร ะ จํ า ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 7  แ ล ะ           
ปการศึกษา 2558  
5.3.5 (9) สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย 
ป ร ะ จํ า ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 7  แ ล ะ            
ปการศึกษา 2558  
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
2558 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของหลักสูตรนี้ไดดําเนินการทํา
ผลงานวิจัย เปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด (เอกสาร 
5.3.5(7))  

 สําหรับการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยมาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีคุณภาพดีข้ึนอยาง
ตอเนื่อง นั้น ในปการศึกษา 2557 ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยมีสัดสวน
จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกและผูท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการนอย ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
ท้ังการสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
และการเปดรับอาจารยซ่ึงมีคุณวุฒิปริญญาเอก การสนับสนุน
สงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ  เปนตน ซ่ึงสงผลใหในรอบปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย
มีจํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 
2557 จํานวน 20.50 คน และสําหรับอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ในปการศึกษา 2558 พบวามีจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากป
การศึกษา 2557 จํานวน 9.50 คน รายละเอียดดังตาราง 1 และ 
ตาราง 2 
ตาราง 1 แสดงจํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

คณะ/วิทยาลัย 
ปการศึกษา/จํานวนอาจารยมีคุณวุฒิ ป.เอก 
2557 2558 เพ่ิมขึ้น 

ครุศาสตร 22.5 26 3.5 
มนุษยศาสตรฯ 12 17 5 
วิทยาศาสตรฯ 18 21 3 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 11.5 3.5 
วิทยาการจัดการ 8 9 1 
เทคโนโลยีการเกษตร 6 9 3 
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 11.5 13 1.5 
รวม 86 106.5 20.5 

ตาราง 2 แสดงจํานวนอาจารยประจําท่ีมีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

คณะ/วิทยาลัย 
ปการศึกษา/จํานวนอาจารยมีคุณวุฒิ ป.เอก 
2557 2558 เพ่ิมขึ้น 

ครุศาสตร 15 17 2 
มนุษยศาสตรฯ 7 11.5 4.5 
วิทยาศาสตรฯ 23.5 25 1.5 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12 15.5 3.5 
วิทยาการจัดการ 18 19 1 
เทคโนโลยีการเกษตร 10 10 - 
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 4.5 1.5 - 

รวม 90 99.5 9.5 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยเปรียบเทียบ
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางปการศึกษา 
2557 และปการศึกษา 2558 พบวาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ มีระดับคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
(เอกสาร 5.3.5(8)) ดังนี้  
 ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 ไดดําเนินการประเมิน
หลักสูตรจํานวนท้ังสิ้น 59 หลักสูตร มีหลักสูตรท่ีประเมินไมผาน
องคประกอบท่ี 1 จํานวน 5 หลักสูตร (รอยละ 8.47)  มีหลักสูตรท่ีมีผล
การประเมินในระดับคุณภาพนอย จํานวน 13 หลักสูตร (รอยละ 
22.03) และระดับคุณภาพปานกลาง 36 หลักสูตร (รอยละ 61.02) 
ระดับคุณภาพดี 5 หลักสูตร (รอยละ 8.47) ในปการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินหลักสูตรจํานวนท้ังสิ้น 63 หลักสูตร 
มีหลักสูตรท่ีประเมินไมผานองคประกอบท่ี 1 จํานวน 2 หลักสูตร    
(รอยละ 3.17) มีหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินระดับคุณภาพปานกลาง
จํานวน 31 หลักสูตร (รอยละ 50.81) และอยูในระดับคุณภาพดี 
จํานวน 30 หลักสูตร ดังตาราง 3 
ตาราง 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

คะแนน ระดับคุณภาพ 
ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 
จํานวน 
หลักสูตร 

รอยละ 
จํานวน
หลักสูตร 

รอยละ 

0.00 ไมไดมาตรฐาน 5 8.47 2 3.17 
0.01-2.00 นอย 13 22.03 0 0.00 
2.01-3.00 ปานกลาง 36 61.02 31 50.81 
3.01-4.00 ดี 5 8.47 30 49.19 
4.01-5.00 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 

 ระดับคณะ คณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2558 เพ่ิมข้ึน จํานวน 6 คณะ เม่ือเทียบกับผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 ดังตาราง 4 
ตาราง 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

คณะ/วิทยาลัย 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 

รอยละ 
2557  2558 

ครุศาสตร 4.11 4.39 5.60 
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 3.55 4.18 12.60 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.12 4.39 5.40 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.93 4.19 5.20 
วิทยากรจัดการ 4.00 3.96 -1.40 
เทคโนโลยีการเกษตร 4.22 4.45 4.60 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3.89 4.39 10.00 
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ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 ขอ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
 ผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย ใน
ปการศึกษา 2558 (เอกสาร 5.3.6(1) -5.3.1(2)) มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรท่ีไดรับการประเมินจํานวนท้ังสิ้น 63 หลักสูตร พบวามี 61 
หลักสูตรท่ีผานการประเมินในองคประกอบท่ี 1 : การกํากับ
มาตรฐาน คิดเปนรอยละ 96.83 และมีหลักสูตรท่ี ไมผานการประเมิน
องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน จํานวน 2 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 
3.17  คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เนื่องจากอาจารยประจํา
หลักสูตรไมครบ 5 คน 

5.3.6(1) รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2558  
5.3.6(2)  รายงานผลการประเ มิน
คุณภ า พกา ร ศึ กษ าภ า ย ใน  ร ะดั บ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 ท้ัง 
63 หลักสูตร  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3  
สวนสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2558 

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

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

149  

สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ประจําปการศึกษา 2558 

 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ  
 จากผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เม่ือประเมินโดยใช
เกณฑมาตรฐานและอิงเกณฑการประเมินตามท่ี สกอ.กําหนด ในรอบปการศึกษา 2558 ผลการประเมินสรุปได
ดังนี้ 
 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

3.51 
คะแนน 

183.08 
= 2.91 คะแนน ไมบรรล ุ 2.91 คะแนน 

63 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารย
ประจําสถาบันท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
28.10 

106.50 
X100 = 28.44  % ไมบรรล ุ 3.55 คะแนน 

374.50 

ตัวบงชี้ท่ี  1.3 อาจารย
ประจําสถาบันท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
42.15 

99.50 
X100 = 26.57 % ไมบรรล ุ 2.21 คะแนน 

374.50 

ตัวบงชี้ท่ี  1.4 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

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

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

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

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.73 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

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

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
และงานวิจัยงานสรางสรรค 

4.51 

คะแนน 
3.96 คะแนน ไมบรรล ุ 3.96 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

4.00 
คะแนน 

4.60 คะแนน ไมบรรล ุ 4.60 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

4.52 คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

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

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

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

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหาร
ของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของสถาบัน 

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

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ผลงานการ
บริหารงานของคณะ 

4.45 
คะแนน 

4.28 คะแนน บรรล ุ 4.28 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับ
การประกันคณุภาพหลักสูตร
และคณะ 

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

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.43 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยรวมท้ังหมด องคประกอบ ท่ี 1-5 4.27 คะแนน 

ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน  

องคประกอบ ตัวบงชี ้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 5 2.88 5.00 2.91 3.73 ด ี
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 3 3.96 5.00 4.60 4.52 ดีมาก 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3 - 4.50 4.28 4.43 ด ี
รวม 13 3.24 4.86 3.93 4.27 ดี 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี  
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