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คํานํา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อ
รายงานผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 โดยใช
ขอมูลผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดอยูในกลุมสถาบันที่เนนการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรี เกณฑที่ใชในการประเมินคือ องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา มีการนําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบริหารงานทุกภารกิจ
มี การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ตนเองอย างตอ เนื่อง เพื่อนํ าผลประเมิ น มาปรับ ปรุ ง และ
พัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลั ย ขอขอบคุ ณทุกหนว ยงานที่ตระหนักในความสําคัญ ของการประกัน คุณภาพ
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ผลจากการประเมินคุณภาพของผูทรงคุณวุฒิจะสะทอน
จุด เด นและแนวทางการพั ฒ นา ซึ่ งมีคุณคาอยางยิ่งที่ทุกหนวยงานจะตองเรียนรูและนําไปพัฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน มหาวิทยาลัย และสังคมประเทศชาติ
ตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบ ริหาร
สวนที่ 1 สวนนํา
1. ขอมูลทั่วไป
2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร
3. อัตลักษณ เอกลักษณ คานิยม
4. โครงสรางองคกร
5. ทําเนียบผูบ ริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รายนามคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
6. ขอมูลอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน
7. ขอมูลนักศึกษาและหลักสูตร
8. ขอมูลประมาณ
9. ขอมูลอาคาร สถานที่
10. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมิน ปการศึกษา 2558
สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สวนที่ 3 สวนสรุป
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก การเปรียบเทียบผลการประเมินภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ปการศึกษา 2557-2558

ภาคผนวก ข คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559

หนา

1
1
4
5
6
6
9
11
12
12
14
19
19
62
77
86
94
133
133
136
137
139
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บทสรุปผูบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนมหาวิทยาลัยในกลุม ข สถาบันที่
เนนระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค การประเมินระดับมหาวิทยาลัยสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารสถาบัน
ใน 4 พันธกิจ ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยฯ ไดเปดการเรียนการสอน จํานวน 65 หลักสูตร หลักสูตร เปนหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 52 หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโทจํ า นวน 6 หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอกจํานวน 6 หลักสูตร มีอาจารย
ปฏิบัติงานจริง 442.5 คน (นับรวมผูลาศึกษาตอ 15 คน) บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 493 คน มีคณะ
จัดการเรียนการสอน 7 คณะ 1 วิทยาลัย ไดแก คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการ
จัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประเมินตนเองตาม
เกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยผลการ
ประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2559 มีดังนี้
องคประกอบ

ตัว
บงชี้
5
3
1
1

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O คะแนนเฉลี่ย
2.68 5.00 3.22
3.72
5.00 5.00 4.81
4.94
5.00
5.00
5.00
5.00

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 วิจัย
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหาร
3
จัดการ
รวม
13
3.45
ผลการประเมิน พอใช

ผลการ
ประเมิน
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

4.33

4.78

ดีมาก

5.00
ดีมาก

4.12
ดี

4.44

ดี

จากตาราง ผลการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.จํานวน 13 ตัวบงชี้ พบวา
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.44)
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สวนที่ 1
6

บทนํา

1. ขอมูลทั่วไป
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาตอการศึกษา ของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคาร
พรอมที่ดินประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปจจุบันคือ เลขที่ 153 ถนน
เพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝกหัด
ครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย
อาจารยใหญคนแรกคือ อาจารยนิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน โรงเรียนใชชื่อ
ยอวา พ เปนสัญลักษณ และสีเขียว เปนสีประจําโรงเรียนเนื่องจากเปนสี
ประจําวันประสูติของพระองค
สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษาทั้งแผนกฝกหัดครู และแผนกสามัญดวยดีตลอดมา
และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพ และคํานําหนาชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้
1 ต.ค. 2513
เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
พ.ศ. 2515
ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู ณ ที่ตั้งปจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน
กิโลเมตรที่ 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื้นที่
294 ไร 3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้อาจารยอวยพร เปลงวานิช ผูอํานวยการวิทยาลัยครู
เพชรุบรีวิ ทยาลงกรณในขณะนั้น ไดดํ าเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับผูว า
ราชการจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี (นายประสิ ท ธิ์ อุ ไ รรั ต น ) จึ ง ได ที่ ดิ น ทรั พ ย สิ น ส ว น
พระมหากษัตริยแปลงนี้มาเปนที่ตั้งของสถาบันในปจจุบัน
14 พ.ย. 2517
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับวิทยาลัย
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯไว "ในพระบรมราชูปถัมภ"

9 พ.ย. 2517

พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2528

พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ เสด็ จ ฯพร อ มด ว ยสมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนา
ดุลโสภาคย ทรงเปดพระอนุสาวรีย สมเด็จพระราชปจตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค จํานวน
2 แสนบาท ตั้งเปน "มูลนิธีสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ"
เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
เปดสอนสาขาวิชาชีพอื่นดวยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร
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14 ก.พ. 2535
24 ม.ค. 2538
6 มี.ค. 2538

15 ก.พ. 2542
ปการศึกษา 2542
ปการศึกษา 2543
15 ก.พ. 2544
21 ส.ค. 2545
10 มิ.ย. 2547

ปการศึกษา 2549
3 พ.ค. 2555

ปการศึกษา 2556
ปการศึกษา 2557

พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เปนเหตุใหเปลี่ยนชื่อเปน
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เปนผลใหสถาบันราชภัฏ
ทั่วประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาล
ที่ 9 เปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฎ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลน
กระหม อ มหาที่ สุ ด มิ ไ ด แก สถาบั น ราชภั ฏ เพชรบุ รี วิ ท ยาลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ
และทรงเปดอาคารฝกประสบการณวิชาชีพ "อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ"
เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป และ 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
สมเด็ จพระเจ าพี่น างเธอ เจา ฟากั ลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
และหองประชุมราชนครินทร ภายในอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนชื่อเปน "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรงลง
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และไดประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยังผลใหสถาบัน
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี" ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2547
เปดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถั มภ มี มติ เห็ นชอบให
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อที่ดินดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร 3
งาน 19 ตารางวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีเนื้อ
ที่ทั้งหมด 381 ไร 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยูเลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ตําบล
คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุ รกิ จ การบิ น (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) และโรงเรี ย นสาธิ ต วไลยอลงกรณ หลั กสู ต ร
นานาชาติ ที่ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
เปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ไดแก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ
(International Program) ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
อังกฤษ เพื่อการสื่อสารนานาชาติ
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ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2559

เป ดสอนหลั กสูตร 3 หลั กสูตร ได แก หลั กสูตรรัฐประศาสนศาสบัณฑิ ต หลักสู ตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว
ดํ า เนิ น การโครงการจั ด ตั้ ง คณะสาธารณสุ ขศาสตร เป ด สอน 2 สาขาวิ ช า ได แ ก
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ” เปน
รูป วงรี 2 วงซ อนกั น ระหว า งวงรี ส ว นบนเขี ย นเป น อั กษรภาษาไทยว า
“มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ” สวนลางเขียนเปนอักษรภาษาอังกฤษวา
“VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใตวงรีดานในมีตรา
พระราชลัญจกร ประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล ที่ 9 ซึ่งเปน
รูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบดวย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเปนอุ หรือ เลข ๙
รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบเหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยูบน
พระที่นั่งอัฐทิศแปลความหมายวาทรงมีพระบรม เดชานุภาพในแผนดิน
สีน้ําเงิน แทนคา สถาบันพระมหากษัตริย ผูใหกําเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนคา แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยูในแหลงธรรมชาติ และมีสภาพแวดลอมที่
สวยงาม
สีทอง แทนคา ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา
สีสม แทนคา ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่กาวไกล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีขาว แทนคา ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สีประจํามหาวิทยาลัย
สีเขียว หมายถึง สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จฯเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร ซึ่งเปนองคประทานกําเนิดมหาวิทยาลัย
ตนไมประจํามหาวิทยาลัย

“ตนราชพฤกษ”
ชื่อวิทยาศาสตร Cassia fistula Linn.
ชื่อวงศ CAESALPINIACEAE / LEGUMINOSAE
ชื่อสามัญ Golden Shower, Indian Laburnum, Puddi
คติความเชื่อ ชัยพฤกษหรือราชพฤกษ เปนไมที่มีคุณคาสูง
เปนไมมงคลนามนิยมใชในพิธีสําคัญตางๆ และอินธนูของ
ขาราชการพลเรือนก็ปกดิ้น ทองเปน รูปชอชัยพฤกษ
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร
ปรัชญา

วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีเปนสถาบัน อุดมศึกษาชั้น
นําเพื่อพัฒนาทองถิ่นในอุษาคเนย
พันธกิจ

เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดินฟนฟูพลังการ
เรียนรูเชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิต
ครู แ ละส ง เสริ ม วิ ท ยฐานะครู โ ดยในการดํ า เนิ น งานเพื่ อให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ขา งต น ให ม หาวิ ท ยาลั ย มี
ภาระหนาที่ดังตอไปนี้
1. แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญา
ไทยและภูมิปญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่นอีกทั้ง
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิต
ดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและ
ของชาติ
4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถิ่นใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อ
ประโยชนของสวนรวม
5. เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของวิ ช าชี พ ครู ผ ลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาให มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัยชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่นรวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ
การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
เปาประสงค
เปาประสงคที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับชาตินานาชาติ
เปาประสงคที่ 2 สร า งสั ง คมอุ ด มป ญ ญาและนวั ต กรรมที่ ต อบสนองความต อ งการของท อ งถิ่ น และ
ประเทศชาติ
เปาประสงคที่ 3 พันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาทองถิ่นและแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นที่เปนพื้นที่เปาหมาย
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เปาประสงคที่ 4 สืบสานวัฒนธรรมของทองถิ่น ภูมิปญญาของชาติ
เปาประสงคที่ 5 เปนองคกรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
2. การวิจัยและสะสมองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. การทํานุบาํ รุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและชาติ
5. การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเปนเลิศสูสากล
3. อัตลักษณ เอกลักษณ คานิยม
อัตลักษณ
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น
เอกลักษณ
เปนสถาบันทีน่ อมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คานิยมหลัก “VALAYA”
V : Visionary
A : Activeness
L : Like and learn
A : Adaptive
Y : Yields
A : Acceptance and Friendliness

=
=
=
=
=
=

เปนผูรอบรู
ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสรางสรางสรรค
สนใจใฝเรียนรูอยางตอเนือ่ ง
ปรับตัวไดดพี รอมพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
สรางผลงานเปนทีป่ ระจักษ
เปนที่ยอมรับในการเปนกัลยาณมิตร

.
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4. โครงสรางองคกร

5. ทําเนียบผูบริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทําเนียบผูบริหาร
พ.ศ. 2475 – 2480
พ.ศ. 2480 - 2485
พ.ศ. 2485 - 2489
พ.ศ. 2489 - 2497
พ.ศ. 2497 - 2505
พ.ศ. 2505 - 2515
พ.ศ. 2515 - 2517
พ.ศ. 2517 - 2519
พ.ศ. 2519 - 2528
พ.ศ. 2528 - 2529
พ.ศ. 2529 - 2537
พ.ศ. 2537 - 2542
พ.ศ. 2542 - 2551
ธ.ค. 2551 - มิ.ย. 2552
มิ.ย. 2552 - ก.ย. 2552
ก.ย. 2552 - ต.ค. 2552
พ.ย. 2552 - ปจจุบัน

อาจารยนิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน
อาจารยสุนทรี นิลกําแหง
คุณหญิงสมไสววงศ ทองเจือ
อาจารยนิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน
อาจารยจรัสสม ปุณณะหิตานนท
อาจารยอวยพร เปลงวานิช
อาจารยพเยาว ศรีหงส
ดร.อรุณ
ปรีดีดิลก
รศ.ลําพอง
บุญชวย
ดร.วิชัย
แขงขัน
ผศ.ปรีชา
เศรษฐีธร
ผศ.จรูญ
ถาวรจักร
รศ.ดร.ทองหลอ วงษอินทร
ผศ.ดร.อรสา
โกศลานันทกุล (รักษาราชการแทนอธิการบดี)
ศ.พลโท ดร.โอภาส รัตนบุรี
(รักษาราชการแทนอธิการบดี)
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
(อธิการบดีรักษาการ)
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
1. นายจรูญ ถาวรจักร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
2. ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. รศ.ชาคริต อนันทราวัน
4. ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
5. ศ.ดร.เดือน คําดี
6. ศ.ดร.ไพฑูรย สินลารัตน
7. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ
8. ศ.ดร.วิรณ
ุ ตั้งเจริญ
9. นายศานิตย นาคสุขศรี
10. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ
11. นายสุวัฒน เทพอารักษ
12. รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
13. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
(อธิการบดี)
14. นางศรีวกิ าร เมฆธวัชชัยกุล
(ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย)
15. อาจารยจิตเจริญ ศรขวัญ
(ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูบริหาร
16. อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว
17. รศ.ดร.กรินทร กาญทนานนท
18. ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ
19. ผศ.ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณาจารย
20. ผศ.ธนาวุฒิ วงศอนันต
21. รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
22. ผศ.ดร.นิสา พักตรวิไล
23. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
24. ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศริ ิ
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รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อ.ดร.สุพจน ทรายแกว
รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ
ผศ.สุวิทย ฉุยฉาย
ผศ.เจษฎา ความคุนเคย
รศ.ดร.กรินทร กาญทนานนท
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
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผศ.ละเอียด ขจรภัย
อ.ไชย มีหนองหวา
ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ
น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
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6. ขอมูลอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน
ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถัมภ มีอาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 935.5 คน ประกอบดวย อาจารย จํานวน 442.5 คน (รวมอาจารยลา
ศึกษาตอ) จําแนกตามหนวยงานและตําแหนงทางวิชาการดังตารางที่ 1 จําแนกตามหนวยงาน และวุฒิ
การศึกษาดังตารางที่ 2 และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 493 คน จําแนกตามหนวยงาน และสถานภาพ
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1 จํานวนอาจารยจาํ แนกตามหนวยงานและตําแหนงทางวิชาการ
ที่

ตําแหนงทางวิชาการ
(นับปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ)

คณะ/วิทยาลัย

1 ครุศาสตร
2 เทคโนโลยีการเกษตร
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตรและ
4
สังคมศาสตร
5 วิทยาการจัดการ
6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7 นวัตกรรมการจัดการ
8 คณะสาธารณสุขศาสตร
รวม

รวม
ทั้งหมด
(คน)

รวมที่อยู
ปฏิบัติงานจริง
ลาศึกษา
ไมรวมผูล า
ตอ (คน)
ศึกษาตอ
(คน)
3
65.5
22
48.5

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

48.5
14.5
32.5

16
6.5
13

4
1
3

-

68.5
22
48.5

78

9

2

-

89

3

86

39
73
26.5
29
341

18
22
1
2
87.5

2
2
14

0

59
97
27.5
31
442.5

1
8
15

58
89
27.5
31
427.5

ตารางที่ 2 จํานวนอาจารยจาํ แนกตามหนวยงานและวุฒิการศึกษา
ที่

คณะ/วิทยาลัย

1
2
3
4
5
6
7

ครุศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นวัตกรรมการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร
รวม

8

วุฒิการศึกษา
รวมทั้งหมด
(นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
(คน)
ตรี
โท
เอก
41.5
27
68.5
13
9
22
32.5
16
48.5
74
15
89
49
10
59
68
29
97
14.5
13
27.5
28
3
31
0
320.5
122
442.5
ที่มา : งานการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี
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ตารางที่ 3 บุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามหนวยงาน ตําแหนง และสถานภาพ
พนักงามหาวิทยาลัย

เจาหนาที่ประจําตาม
สัญญาจาง

ลูกจางชั่วคราว

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
รวม

พนักงานราชการ

1
2
3
4
5
6
7
8

ลูกจางประจํา

ที่

รวม

ขาราชการ

สถานภาพ

1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12

0
0
0
1
0
0
0
0
11
1
0
0
0
2
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
20

1
0
0
0
0
0
0
0
10
3
0
1
0
3
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
22

7
5
9
17
8
6
8
0
38
9
6
0
6
10
5
27
21
3
4
4
3
0
3
3
2
2
3
9
3
2
224

3
3
1
5
1
1
0
0
1
0
0
0
2
0
1
1
0
1
0
1
0
3
0
2
2
0
1
3
1
0
30

8
7
9
9
8
5
0
0
54
1
0
0
0
0
0
52
4
0
0
13
0
0
0
0
0
0
1
14
0
0
185

17
16
19
33
18
13
9
1
115
14
7
1
8
16
7
83
26
6
5
18
4
3
4
5
4
3
5
27
4
2
493

หนวยงาน

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สํานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองพัฒนานักศึกษา
- นโยบายและแผน
หนวยตรวจสอบภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
สํานักบริหารทรัพยสินและรายได
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
ศูนยกรุงเทพมหานคร
สระแกว
ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
งานวิชาศึกษาทั่วไป
งานวิเทศสัมพันธ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ศูนยภาษา
โรงเรียนสาธิต
ศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ
สํานักศิลปวัฒนธรรม

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2559 หนา 27
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7. ขอมูลนักศึกษา และหลักสูตร
ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีนักศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา ทั้งหมด จํานวน 10,365 คน ดังตารางที่ 4 และมีหลักสูตรที่เปดสอน
จํานวน 65 หลักสูตร จําแนกเปน หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 52 หลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จํ า นวน 13 หลั กสู ต ร ได แก ปริ ญญาโท 6 หลั กสู ตร ปริ ญ ญาเอก จํ า นวน 6 หลั กสู ต ร และหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา
ภาคปกติ-ภาคพิเศษ ทุกระดับ
ที่
คณะ
ป.วิชาชีพ
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ครู
1 ครุศาสตร
2,016
163
122
63
2 มนุษยศาสตรและ
2,439
3 วิทยาการจัดการ
3,634
4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1,134
7
8
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
848
6 เทคโนโลยีการเกษตร
290
16
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
130
183
91
8 สระแกว
135
4
9 สาธารณสุขศาสตร
645
ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
11,271
163
332
162

รวม
ทั้งหมด
2,364
2,439
3,634
1,149
848
306
404
19
645
11,928

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2559 หนา 43

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอน จําแนกตามคณะ
จํานวนหลักสูตร
ที่
คณะ
ป.ตรี
ป.วิชาชีพ ปริญญาโท ป.เอก
1 ครุศาสตร
9
1
2
2
2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
11
3 วิทยาการจัดการ
9
4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9
1
1
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
6 เทคโนโลยีการเกษตร
3
1
7 สาธารณสุขศาสตร
2
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
4
2
3
รวมหลักสูตรที่เปดสอน
52
1
6
6

รวม
14
11
9
11
5
4
2
9
65

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2559
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8. ขอมูลงบประมาณ
ตารางที่ 6 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560
ประเภท
ปงบประมาณ 2558
ปงบประมาณ 2559
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายได

รวม

จํานวนเงิน

439,568,500
396,337,000
835,905,500

รอยละ

52.59
47.41
100.00

จํานวนเงิน

499,616,300
232,250,000
731,866,300

เพิ่ม/ลด รอยละ

13.66
-41.40
-12.45

ปงบประมาณ 2560

จํานวนเงิน

514,216,100
220,355,000
734,571,100

เพิ่ม/ลด รอยละ

2.93
-5.12
0.37

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2559 หนา 80

9. ขอมูลอาคาร สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีพนื้ ที่ใหบริการทางการศึกษาดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งอยูเลขที่ เลขที่ 1 หมู 20 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ทั้งหมด 381 ไร 2 งาน 91 ตารางวา มีอาคารและสิ่ง
ปลูกสราง ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารตอเติมระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2
อาคารนิเทศศาสตร
อาคารบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาคารเรียน 5
อาคารศูนยวิทยาศาสตร
อาคารสํานักงานคณะวิทยาศาสตร
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
อาคารปฏิบัตกิ ารคหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารเรียนคณะเกษตร
อาคารแปรรูปเกษตร
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารโรงเลี้ยงไกไข
อาคารโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารโรงเรือนเลี้ยงไกไขระบบปด
อาคารสวนกลาง
หอประชุมวไลยอลงกรณ
อาคารยิมเนเซียม 1
อาคาร 60 ป วไลยอลงกรณ

ปที่เริ่ม
กอสราง
2518
2518
2541
2545
2554
2518
2541
2542
2554
2555
2547
2551
2518
2543
2543
2553
2544
2548
2558
2518
2518
2538

ชื่ออาคาร
คณะครุศาสตร
อาคารเรียน 6
อาคารเรียน 7
โรงจอดยานพาหนะ
อาคารกิจกรรมนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารออกแบบเซรามิกส
อาคารฝกงานชางยนต
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารวัสดุศาสตร
อาคารปฏิบัตกิ ารเซรามิกส
ลานจอดพาหนะ
อาคารปฏิบัตกิ ารเครื่องกล
อาคารกิจกรรมนักศึกษา
โรงเรียนสาธิตฯ
อาคารเรียน 3
อาคารเรียน 4
อาคารเรียนอนุบาลสาธิต
อาคารโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารหอสมุดกลาง
หองประชุมปกหองสมุด
อาคาร 4 ชั้น
สํานักบริหารทรัพยสินและรายได
หอพักเพพาย
หอพักโกเมน
หอพักมรกต

ปที่เริ่ม
กอสราง
2518
2518
2543
2548
2518
2540
2540
2543
2543
2545
2550
2552
2518
2518
2547
2555
2518
2518
2537
2518
2518
2518
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ชื่ออาคาร
โรงจอดรถฝายพาหนะ
อาคาร 100 ป สมเด็จพระเทพศรีนครินทร
สนามเทนนิส
สนามบาสเกตบอล
สนามกีฬากลาง
สระวายน้าํ อวยพรเปลงวานิช
อาคารยิมเนเซียม 2
สนามวอลเลยบอลชายหาด
อาคารสํานักงานฝายยานพาหนะ
อาคารกองพัฒนาศึกษา
อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ
อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ
อาคารยิมเนเซียม 3
อาคารพยาบาล
อาคารแสดงผลงานนักศึกษา
อาคารสงเสริมการเรียนรู
โรงเก็บวัสดุงานอาคารสถานที่
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
อาคารอนุรักษสิ่งแวดลอม
อาคารสํานักงานสงเสริมการเรียนรู
อาคารศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ปที่เริ่ม
กอสราง
2539
2540
2540
2540
2541
2544
2544
2545
2545
2548
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2555
2551
2549
2551

ชื่ออาคาร
หอพักมุกดา
หอพักนิลรัตน
หอพักบุษราคัม
หอพักทับทิม
โรงอาหาร
อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ
หอพักเพชร
อาคารที่พักอาศัยอาจารยและเจาหนาที่
บานพักอาจารยหลังเดี่ยว 58 หลัง
หองแถวไม 2 ชั้น เจาหนาที่ 3 หลัง 14 หอง
บานพักอาจารย (คสล.+ไม) 1 หลัง
บานพักอาจารยแฝด 11 หลัง
บานพักอาจารย (ไม) 2ชั้น 1 หลัง (4 หอง)
บานพักอาจารย (ไม) 2 ชั้น 1 หลัง (6 หอง)
หองแถวไม 2 ชั้น อาจารย 1 หลัง 12 หอง
แฟลตเจาหนาที่ 3 ชั้น 1 หลัง 20 หอง
หองแถวชั้นเดียว เจาหนาที่ 7 หลัง 51 หอง
บานพักอาจารย สรางใหม บานแฝด 5 หลัง

ปที่เริ่ม
กอสราง
2518
2518
2518
2518
2518
2541
2551
2518
2537
2538
2540
2541
2541
2541
2543
2544
2551

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2559 87-90

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว ตั้งอยูที่ตําบล
ทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 27000 มีพื้นที่ทั้งหมด 615 ไร 2 งาน 51 ตารางวา
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10. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปการศึกษา 2558

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ควรจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรใหครบตาม
มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การจั ด หาอาจารย ป ระจํ า
เกณฑกํากับมาตรฐานของสกอ.
หลั กสู ตรให ครบตามเกณฑ กํ ากั บมาตรฐานหลั กสู ตรตาม
ตั วบ งชี้ ที่ 1.1 ของสํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
จํานวน 65 หลักสูตร โดยไดดําเนินการตามกระบวนการดังนี้
1)งานการเจาหนาที่แจงใหคณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร
สํารวจอัตรากําลังของอาจารยแตละหลักสูตร
2)คณะ/วิ ท ยาลั ย /หลั ก สู ต รดํ า เนิ น การเสนออั ต รา
อาจารยที่ตองการมายังงานการเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการ
ประกาศรับสมัคร โดยจะประกาศรับสมัครในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
3)กรณี หลั กสู ต รมี ค วามจํ า เป น เร ง ด ว นที่ จ ะต องหา
อาจารย ม าทดแทนอั ต ราที่ ขาดไปเพื่ อให อาจารย ป ระจํ า
หลักสูตรครบตามที่เกณฑ สกอ.กําหนด ใหคณะ/หลักสูตร
ทําบันทึกเสนอมายังมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการประกาศรับ
สมัครเปนรายกรณี
4)กรณีที่มหาวิทยาลัยไดเปดรับสมัครอาจารยแลวแต
ไม มี ผู ม าสมั ค ร หรื อ ไม มี ผู ที่ ผ า นการคั ด เลื อ กงานการ
เจ า หน า ที่ จ ะทํ า บั น ทึ กข อความไปยั ง คณะ/หลั กสู ต รเพื่ อ
ยืน ยั น ความประสงค ใ นการประกาศรับ สมั ค รอาจารย ใน
หลักสูตร
ควรเพิ่ มชองทางประชาสั มพันธ ที่หลากหลาย
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให มี ช อ งทางประชาสั ม พั น ธ ที่
เพื่อใหศิษยเกา และนักศึกษาเขาถึงไดงาย
หลากหลายเพื่ อให นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย เก า สามารถเข า ถึ ง
ขอมูลขาวสารตางๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.มีการจัดทําคูมือปฐมนิเทศนักศึกษาแกนักศึกษาใหม
ทุกป โดยในคูมือปฐมนิเทศมีรายละเอียดอาทิ เชน ขอมูล
ขาวสาร ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา ปฏิทิน
กิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาและสํานักศิลปวัฒนธรรม
2.ปายประชาสัมพันธของฝายประชาสัมพันธ/คณะ/
สาขาวิชา
3.เว็บไซตของมหาวิทยาลัย/คณะ/ฝายประชาสัมพันธ/
กองพัฒนานักศึกษา
4.Facebook ข อ ง ก อ ง พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม และขอมูลที่เปนประโยชน
แกนักศึกษา
5.เพจกยศ.-กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ มี บ ริ ก ารแจ ง ข อ มู ล ข า วสารและ
บริการตอบคําถามเรื่องการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
การศึ ก ษา และมี จั ด ทํ า แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผู รั บ บริ ก ารด า นการให ข อ มู ล ของหน ว ยงานที่ ใ ห บ ริ ก าร
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
6.เพจทุนการศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กองพัฒนานักศึกษา มีการใหขอมูลขาวสารนักศึกษา เรื่อง
ทุนการศึกษา และการรับสมัครงาน
ควรมีการจัดโครงการเตรียมความพรอมเพื่อ
มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัดกิจกรรม
ก า ร ทํ า ง า น ที่ ต อ เ นื่ อ ง แ ล ะ ค ว ร มี ก า ร เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก
ดํ า เนิ น การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานอย า ง นั ก ศึ กษา โดยแต ล ะคณะ/วิ ท ยาลั ย มี ส ว นร ว มในการจั ด
ตอเนื่องเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
กิจกรรม ดังนี้
1.การเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ การทํ า งาน ประจํ า ป
การศึกษา 2559 เพื่อใหความรูขอมูลขาวสารทางดานแหลง
รับสมัครงาน เทคนิคการหางานที่เหมาะสมกับตนเอง ใหกับ
นักศึกษาในวันปจฉิมนิเทศของแตละคณะ
2.โครงการปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ ใน
วัน ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห องประชุ ม ราชนคริ น ทร
เพื่อใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาแตละคณะไดมีความรู
ความเขา ใจในการสมั ครงาน การเขีย น RESUME การ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสรางความมั่นใจแกนักศึกษา และ
กิจกรรม Job Fair ตลาดนัดแรงงาน ซึ่งมีบริษัทชั้นนําจัด
บูทรับสมัครงานแกนักศึกษาดวย
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความรู
และประสบการณ ทางวิ ชาชี พ อาจารย บุ คลากร นั กศึ กษา
และศิ ษย เก า วั นที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 80 ป
วไลยอลงกรณ
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ควรมีการทบทวนเอกสารดานสัญญาทุนวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําระบบการจัดการ
ที่แยกเปนหมวดหมูที่ชัดเจนโดยเฉพาะกรณี สารสนเทศการวิจัย เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลนักวิจัย โดย
วิจัยรวม
กําหนดใหลงทะเบียนนักวิจัยผานทางระบบออนไลน ซึ่งมี
การจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ 1)โครงการวิจัย 2)งบประมาณ 3)
แหลงทุน 4)การตีพิมพเผยแพร 5) ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล
และ 6)การนํางานวิจัยไปใชประโยชน
ควรสงเสริมใหความรูดานการวิจัยแกอาจารย
1.มหาวิทยาลัย มีการสงเสริมอาจารย/นักวิจัย ใหเขา
ใหม ตั้ง แตป แ รก เช น ความรู ในการทํ าวิ จั ย รวมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน
การขอทุ น วิ จั ย จากภายนอก เป น ต น เพื่ อ การวิจัย และเพื่อนําความรูมาเปนพื้นฐานหรือตอยอดใน
เตรียมความพรอมในการขอผลงานวิชาการ การพัฒนาตนเอง โดยจัดสรรเปนงบพัฒนาบุคลากร แยก
จากงบประมาณนําเสนอผลงานวิจัยซึ่งจัดสรรโดยกองทุนวิจัย
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
2.มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการการสงเสริมและสนับสนุน
เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและงานสรางสรรค อาทิเชน
โครงการอบรม“คลินิกวิจัย พัฒนาระบบสนับสนุนการผล
ผลงานวิจัย” โครงการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและหลัก
ของ ICH GCP โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน
บทความวิจัย” โครงการอบรมการใชสถิติวิเคราะหขอมูลและ
การนําเสนอ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการ
สอน วิชาการ วิจัยจากหิ้งสูหาง เพื่อชวยเหลือ ใหคําแนะนําใน
การทําวิจัยใหกับนักวิจัย เพื่อที่นักวิจัยจะสามารถสรางสรรค
งานวิจัยที่ดีได
3.มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัย และสนับสนุน
ทุน การนํ า เสนอและเผยแพร ง านวิ จัย เพื่ อเป นการเตรี ย ม
ความพรอมในการขอผลงานวิชาการ แบงเปน 4 ดาน ดังนี้
1)การนํา เสนอในการประชุมวิ ชาการ มหาวิทยาลั ย
สนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการไปเสนอผลงาน โดยอาจารย
สามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย
การสนั บ สนุ น เป น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง
หลั กเกณฑ แ ละอั ต ราการจ า ยเงิ น สนั บ สนุ น การนํ า เสนอ
ผลงานวิ จัยและตีพิมพบทความวิ จัยในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558
2)การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย
อาจารยสามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
โดยการสนั บ สนุ น เป น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อง
เกณฑแ ละอัต ราการจ ายเงิ นสนั บสนุน การนํ าผลงานวิจั ย
บทความวิจัยในวารสารในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ โดยการจัดสรรเงินพิจารณาสอดคลองกับระดับของ
ผลงานตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล ISI และฐานขอมูล
สากลอื่น และในวารสารระดับชาติที่ สกอ.ยอมรับ
3)สนั บ สนุ น งานสร า งสรรค ห รื อสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ที่ มี ก าร
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ โดยอาจารยสามารถ
เสนอผ า นคณะมายั ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา โดยการ
สนับสนุนเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ
และอัตราการจายเงินรางวัลสนับสนุนงานสรางสรรคหรือ
สิ่งประดิษฐ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558
4)จั ด สรรงบประมาณในการจั ด ทํ า วารสารเพื่ อ
สนับสนุนการเผยแพรผลงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ควรกําหนดตัวชีว้ ัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
ของแผนใหสามารถสะทอนความสําเร็จไดอยาง 2559 ของสํานักศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน
แทจริง
2559 โดยไดกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนรวมทั้ ง จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ให ส ามารถ
ดําเนินการไดตามแผน ดังนี้
1)รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย
ตามเกณฑที่กําหนด เปาหมายรอยละ 50
2)จํ า นวนเครื อ ข า ยพั น ธมิ ต รที่ มี ค วามร ว มมื อ ด า น
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ เปาหมาย 1 เครือขาย
3)รอยละการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 80
ซึ่ ง ตั ว บ ง ชี้ ค วามสํ า เร็ จ ของแผนได กํา หนดไว ใ นเล ม
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ 2560 สํ า นั ก
ศิลปวัฒนธรรมและไดนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 9/2559 วั นพฤหัส บดีที่ 8 กันยายน
2559
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
1.การถายทอดแผนกลยุทธสูการปฏิบัติเพื่อ
1.มหาวิทยาลัยไดดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธและ
ความเข า ใจที่ ชั ด เจนและการทํ า งานที่ จัด ทํา แผนกลยุท ธ แผนปฏิ บัติ การ ประจํา ป งบประมาณ
เชื่ อ มโยงระหว า งแผนงานในระดั บ ต า งๆ พ.ศ. 2560 โดยมี ผู บ ริ ห าร อาจารย ข า ราชการ และ
ตลอดจนการสรางความเขาใจในการทํางาน บุคลากร ไปเขา รวม โครงการสั มมนาเชิ งปฏิบัติการเรื่อง
ของทุ กภาคสว นที่ เกี่ ย วข องกับ แผนกลยุ ท ธ “การทบทวนและจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ แผนปฏิ บั ติ ก าร
แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ การจั ด ทํ า โครงการ การ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว า งวั น ที่ 27-29
ติด ตามการประเมิ น ผล และการนํ า ผลการ มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม รอยัล พลา คลิฟบีช รีสอรท
ประเมินสูการปฏิบัติตอเนื่อง
แอนดสปา จังหวัดระยอง
2.กองนโยบายและแผน นํ า โดยรองอธิ ก ารบดี ฝ า ย
นโยบายและแผน และผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ได
ลงพื้ น ที่ ไ ปยั ง หน ว ยงานต า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ถ า ยทอด/สื่ อ สาร สร า งความเข า ใจระหว า งผู บ ริ ห าร
ผู ป ฏิ บั ติ และบุ ค ลากรทุ ก ภาคส ว น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แผน
กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ การติดตาม
ประเมินผล และการนําผลการประเมินสูการปฏิบัติ
3. มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มี
การแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานมหาวิทยาลัย เลขที่ 06/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2558 จังหวัดปทุมธานี เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จของตัว
บ ง ชี้ ใ ห บ รรลุ ผ ลตามเป า หมายของแผนกลยุ ท ธ มี
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
รายละเอียดดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
คณบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ตามแผนกลยุทธ
จํานวนทั้งหมด 43 ตัวบงชี้ บรรลุ 30 ตัวบงชี้ ดําเนินการแต
ไมบรรลุ 11 ตัวบงชี้ ไมไดดําเนินการ 2 ตัวบงชี้ คิดเปนรอย
ละความสําเร็จของการดําเนินงานรอยละ 82.14
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการรายงานผลการปฏิบัติการ
ตามตั วบ งชี้ ของแผนกลยุ ทธ และแผนปฏิ บั ติ การมี จํ านวน
ตัวบ งชี้ ตามแผนกลยุ ท ธแ ละแผนปฏิ บัติ การ ตั ว ชี้วั ด ตาม
เปาประสงคจํานวนทั้งหมด 33 ตัวบงชี้ และตัวชี้วัดโครงการ
จํานวนทั้งหมด 53 ตัวบงชี้
ควรจัดตั้งแกนนําในการประสานความเขาใจ มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองนโยบายและแผนเปนแกน
การทํ า งานเกี่ ย วกั บ แผนงานโครงการ การ นําในการประสานความเขาใจการทํางานเกี่ยวกับแผนงาน
ติ ด ตามประเมิ น ผล เพื่ อ การส ง เสริ ม และ โครงการ การติ ด ตามประเมิ น ผลเพื่ อ การส ง เสริ ม และ
สนับสนุนการทํางานระหวางกัน
สนับสนุนการทํางานระหวางกัน โดยในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 กองนโยบายและแผน ได ล งพื้ น ที่ ไ ปยั ง หน ว ยงาน
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อถายทอด/สื่อสาร สรางความ
เขาใจระหวางผูบริหารผูปฏิบัติ และบุคลากรทุกภาคสวน ที่
เกี่ ยวของกั บแผนกลยุ ทธ และแผนปฏิ บัติ การ การจัด ทํ า
โครงการ การติดตามประเมินผล และการนําผลการประเมิน
สูการปฏิบัติ
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สวนที่ 3

ผลการดําเนินงานการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้
การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2559
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบงชี้
การคิดรอบ
เกณฑการประเมิน

: การผลิตบัณฑิต
: ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
: ผลลัพธ
: รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
:
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีหลักสูตรที่รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จํานวน 65 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จํานวน 52 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 13 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1
หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร จากผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม -4 สิงหาคม 2560 พบวา ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานและการ
บริหารงาน “ผาน” เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.22
คะแนน ระดับคุณภาพการดําเนินงาน “ระดับดี“ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะครุศาสตร
ระดับปริญญาตรี
1. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
2. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
3. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
4. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร
5. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
6. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษา อังกฤษ
8. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย
9. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาจีน

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
องค
ผลรวมของ
ประกอบที่ 1 คาคะแนนเฉลี่ย
(ผาน, ไมผาน) องคประกอบ
ที่ 2 - 6
ผาน
ผาน
ผาน

3.34
3.26
3.55

ผาน
ผาน

3.55
3.49

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.26
3.60
3.84
3.33
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
10. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
11. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
13. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
ระดับบัณฑิตศึกษา
10. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
11. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและ
คอมพิวเตอร
2. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส
3. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
4. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ภูมิทัศน

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
องค
ผลรวมของ
ประกอบที่ 1 คาคะแนนเฉลี่ย
(ผาน, ไมผาน) องคประกอบ
ที่ 2 - 6
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.45
3.27
3.84
3.49
3.78

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.13
3.56
3.48
3.37
3.36
3.40
3.12
3.09
3.17

ผาน
ผาน

3.48
3.19

ผาน

3.34

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

1.93
2.72
2.78
3.43

ผาน

3.41

ผาน
ผาน

3.19
1.64
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
5. คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
2. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ
ซัพพลายเชน
8. บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระดับปริญญาตรี
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
9. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป
10. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
11. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ)
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการ
โรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
องค
ผลรวมของ
ประกอบที่ 1 คาคะแนนเฉลี่ย
(ผาน, ไมผาน) องคประกอบ
ที่ 2 - 6
ผาน

2.63

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.24
3.17
3.03
3.56
3.46
3.34
3.33

ผาน
ผาน

3.20
3.55

ผาน
ผาน
ผาน

3.29
3.24
3.33

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.36
3.48
3.20
3.41
3.52
3.18
3.45
3.63

ผาน
ผาน

2.94
3.42

ผาน

2.64
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ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
องค
ผลรวมของ
ประกอบที่ 1 คาคะแนนเฉลี่ย
(ผาน, ไมผาน) องคประกอบ
ที่ 2 - 6
ผาน
2.33

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ
ผูสูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา)
ระดับบัณฑิตศึกษา
5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผาน
6. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ผาน
7. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ผาน
8. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผาน
9. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา
ผาน
8. คณะสาธารณสุขศาสตร
ระดับปริญญาตรี
1. สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ผาน
2. สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ผาน
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย

3.07
2.53
2.58
3.40
2.93
3.37
2.85
209.37
65
3.22

สูตรคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ ถาบันรับผิดชอบ

= คะแนนที่ได

209.37
65

= 3.22 คะแนน

การประเมินตนเองจากประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.1

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

3.51 คะแนน

3.22 คะแนน

3.22 คะแนน

ไมบรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.1(1)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร
1.1(2)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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หมายเลขเอกสาร
1.1(3)

ชื่อเอกสาร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2559 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559
ระบบ CHE QA Online จํานวน 65 หลักสูตร

1.1(4)
1.1(5)
1.1(6)
1.1(7)
1.1(8)
1.1(8)

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 1.1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ทุกหลักสูตรผานเกณฑมาตรฐาน
-

-

จุดที่ควรพัฒนา

-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.1
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท : 02-909-3025

E-mail : sqm@vru.ac.th

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) น.ส.ศิริวรรณ สุขแซว 2) น.ส.นรีกานต ภูมิคงทอง
3) น.ส.เนตรชนก สีรับขวา 4) นายเกรียงไกร แกวหลอย
หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี)
1.คณะ/วิทยาลัย 2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท : 02-529-0674-7 ตอ 322-323

E-mail :
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ตัวบงชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบงชี้
การคิดรอบ
เกณฑการประเมิน
= รอยละ 40 ขึ้นไป

: อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
: ปจจัยนําเขา
: รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
:
เกณฑเฉพาะกลุม ข และ ค2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวม
ที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 442.5 คน มีคณาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 122 คน เมื่อคํานวณตาม
สูตร พบวา คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เทากับรอยละ 27.57 คะแนนที่ไดเทากับ
3.45 คะแนน
ขอมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา

ขอมูลพื้นฐาน
1. จํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
2. จํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ที่มีคุณวุฒปิ ริญญา
เอกหรือเทียบเทา

จํานวน
442.5
122

แสดงวิธีการคํานวณ
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
122
x 100 = รอยละ 27.57
442.5
2.แปลงคารอยละที่คาํ นวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
27.57
x 5 = 3.45 คะแนน
40
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.2
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
รอยละ 30
รอยละ 27.57
3.45 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.2 (1)
ตารางสรุปจํานวนอาจารยประจํา ปการศึกษา 2559
1.2 (2)
รายชื่ออาจารยประจํา ปการศึกษา 2559
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 1.2
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-ผลักดันใหอาจารยที่ยังไมมีคุณวุฒิปริญญาเอกไปศึกษา -สนับสนุนทุนการศึกษาตอปริญญาเอก
ตอ
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.2

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
- อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว

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

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1)นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
2)นางสาวสุจิตรา วงษสด 3)นางสาวปราณี ศรีนพ
หนวยงานรับผิดชอบรวม :
โทรศัพท : E-mail : -
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ตัวบงชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบงชี้
การคิดรอบ
เกณฑการประเมิน

: อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
: ปจจัยนําเขา
: รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
:
เกณฑเฉพาะกลุม ข และ ค2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด (นับรวม
ที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 442.5 คน มีจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 101.5 คน
เมื่อคํานวณตามสูตร พบวา คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ รอยละ 22.94
คะแนนที่ไดเทากับ 1.91 คะแนน

ขอมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา

ขอมูลพื้นฐาน
1. จํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
2. จํานวนอาจารยประจําทัง้ หมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย
3. จํานวนอาจารยประจําทัง้ หมดที่ดํารงตําแหนงผูช วยศาสตราจารย
4. จํานวนอาจารยประจําทัง้ หมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
5. จํานวนอาจารยประจําทัง้ หมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

จํานวน
442.5
342
87.5
14
101.5

แสดงวิธีการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร
101.5
x 100 = รอยละ 22.94
442.5
2. แปลงคารอยละที่คาํ นวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
22.94
60
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
รอยละ 42.15
รอยละ 22.94

x 5 = 1.91 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง
1.91 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.3 (1)
ตารางสรุปจํานวนอาจารยประจํา ปการศึกษา 2559
1.3 (2)
รายชื่ออาจารยประจํา ปการศึกษา 2559
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 1.3
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย

-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
มหาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให อาจารย ทํ า
ผลงานทางวิชาการโดยจัดโครงการคายปฎิบัติการ
ผลงานทางวิชาการ
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.3
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
- อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว

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

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
2) นางสาวสุจิตรา วงษสด
3) นางสาวปราณี ศรีนพ
หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี)
โทรศัพท :
E-mail :
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ตัวบงชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบงชี้
การคิดรอบ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

: การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
 ขอ 1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการแนะแนวและใหคําปรึกษา ประจําป
การศึกษา 2559 เลขที่ 2432/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 (เอกสารหมายเลข 1.4.1(1)) เพื่อทําหนาที่
ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา จัดการปญหาดานการศึกษา ปญหาดานอาชีพ ปญหาดานสังคมและปญหาสวนตัว
ได และไดจัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียน ซึ่งเผยแพรรายชื่อไวบนเว็บไซตของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน http://acad.vru.ac.th/ about_acad/index.php โดยเขาไปสวนของเกี่ยวกับ
อาจารย และอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน (เอกสารหมายเลข 1.4.1(2)) ซึ่งมีการจัดตารางสอนใหนักศึกษาพบ
อาจารยที่ปรึกษาทุกสัปดาห (เอกสารหมายเลข 1.4.1(3)) เพือ่ แนะนําแนวทางการใชชีวิตแกนักศึกษา
ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ไดวางแผนการบริการ
ใหคําปรึกษา โดยมีหองใหคําปรึกษา ที่ ชั้น 4 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ลักษณะหองปดมิดชิด มีแสงสวาง
มีโตะเกาอี้ และโซฟา เพื่อใหคําปรึกษาที่เปนกันเองนักศึกษาสามารถพูดคุยโดยไมรูสึกอึดอัด และมีเจาหนาที่
แนะแนวการศึ กษาและอาชี พ จั ด บริ การให คํ า ปรึ ก ษาแก นั กศึ กษาเป น รายบุ ค คล (เอกสารหมายเลข
1.4.1(4)) ซึ่งมีขั้นตอนการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางมีระบบ โดยระบุไวในคูมือปฐมนิเทศนักศึกษา
(เอกสารหมายเลข 1.4.1(5)) มีการประชาสัมพันธ ใหบริการใหคําปรึกษา โดยนักศึกษามาพบเอง หรือ
คณะ/วิทยาลัย อาจารยสงมาใหดําเนินการในขั้นตอนตอไป นักศึกษาใชโทรศัพท หรือ E-mail บันทึกขอมูล
ลงในแบบฟอรมการใหคําปรึกษา (เอกสารหมายเลข 1.4.1(6)) แตในบางรายที่นักศึกษายังมีขอสงสัยอยูจะ
นัดใหนักศึกษามาพบที่กองพัฒนานักศึกษา ซักถามขอมูลเบื้องตนจากนักศึกษาที่มาพบเพื่อทราบภูมิหลังของ
นักศึกษา กรณีตองการขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใชประกอบในการใหคําปรึกษา อาจซักถามจากอาจารยที่ปรึกษา
หรือเพื่อนสนิท พิจารณาหาวิธีแกไขหรือคนหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม ดําเนินการติดตามผลและบันทึกผลลงใน
แบบบันทึกการใหคําปรึกษา (เอกสารหมายเลข 1.4.1(7)) และจัดใหมีโครงการดานการใหคําปรึกษา
จํานวน 2 กิจกรรม คือ
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 1.4.1(8)) วันที่
1-4 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาใหมไดทราบแนว
ทางการปฏิบัติดานกฎระเบียบ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน และการบริการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให
นักศึกษาไดทราบขั้นตอนการติดตอประสานงานหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
2. โครงการคลินิกใหคําปรึกษา ประจําปการศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 1.4.1(9)) โดย
กองพัฒนานักศึกษา ไดจัดใหมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดาน
จิตวิทยา ใหบริการใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือแนะแนวทาง เพื่อใหนักศึกษาลดความวิตกกังวลใน
เรื่องตางๆ เขาใจและตระหนักรูในตนเอง สามารถเขาใจปญหาและหาแนวทางแกไขไดอยางเหมาะสมเพื่อให
ประสบความสํา เร็จ เปน บั ณฑิ ต อยา งสมบู รณ แ ละมี คุณ ภาพตามปรั ชญาของกองพัฒ นาศึ กษา “พั ฒ นา
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่ดี เกง ทันสมัย รับใชสังคม” จากการดําเนินโครงการนักศึกษารูจักตนเอง สามารถ
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เลือกตัดสินใจ และพึ่งตนเองไดอยางมีเหตุผลที่เหมาะสมมากขึ้น สามารถจัดการกับปญหาทางดานการศึกษา
ปญหาทางดานอาชีพ ปญหาทางดานสังคมอยางมีคุณภาพ
ดานการแนะแนวดานการใชชีวิต กองพัฒนานักศึกษามีการแนะแนวดานการใชชีวิตนักศึกษา
ทั้งที่มาปรึกษาดวยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา ทางโทรศัพท สื่ออิเล็กทรอนิกส และทางสื่ออื่นๆ โดยมีการ
ประชาสัมพันธในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และมีการจัดกิจกรรมดานการแนะแนวดานการใชชีวิต จํานวน
2 กิจกรรม คือ
1. โครงการการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก การอบรม “การพัฒนา
ทักษะการใชชีวิต (เอกสารหมายเลข 1.4.1(10)) วันเสารที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ หอง 1001 อาคารสงเสริม
การเรียนรู เพื่อเปนการแนะนําแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกตองเหมาะสมการปรับตัวเขาพักอาศัยในหองพักรวมกับ
ผูอื่น การสรางความคุนเคย และเพื่อใหนักศึกษาไดรับขอมูลพื้นฐานที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณใหมๆ ทั้งใน
ดานการเรียนรูและความเปนอยูของนักศึกษา
2. โครงการเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) (เอกสารหมายเลข 1.4.1(11)) ทาง
มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา รวมกับนักศึกษาฝกประสบการณหลักสูตรจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จัดโครงการวันที่ 6 มีนาคม – 28 เมษายน 2560 ณ หองใหคําปรึกษา ชั้น 4 อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา เพื่อจัดตั้งกลุมนักศึกษาเพื่อที่ปรึกษา และเพื่อชวยสงเสริมปองกันแกไขพฤติกรรมนักศึกษา
ไดแก ปญหาดานการเรียน ปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัว ปญหาการคบเพื่อน ปญหาการติดเกมส ปญหา
อื่นๆ ที่กอใหเกิดปญหาตอตนเอง สังคม และการใชชีวิตนักศึกษา โครงการเพื่อนที่ปรึกษา เปนวิธีการหนึ่งใน
การชวยเหลือเพื่อนดวยกันเองโดยการรับฟง สนับสนุนใหกําลังใจ ใหขอมูลที่จําเปนแกเพื่อนในการแกไข
ปญหาตางๆ โดยอาศัยเทคนิคการเปนเพื่อนที่ปรึกษาที่ดี และเปนการลดชองวางระหวางวัยของนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษาอีกทางหนึ่ง
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 1.4.1(8)) วันที่
1-4 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาใหมไดทราบแนว
ทางการใชชี วิตในรั้ วมหาวิท ยาลั ย โดยการแนะนํา การปฏิบัติ ตนดา นการเรีย น การติ ดตอประสานงาน
หนวยงานตางๆ เชน การกูยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทําบัตรนักศึกษา การผอนผันทหารกองประจําการ การ
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร การทํากิจกรรมอยางไรไมใหเสียการเรียน พรอมทั้งจัดกิจกรรม
สันทนาการ และกิจกรรม work rally เพื่อใหนักศึกษาใหมไดทํากิจกรรมรวมกันและรูจักสถานที่ตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย
ดานการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน กองพัฒนานักศึกษายังมีโครงการดานการเขาสู
อาชีพ 2 โครงการ คือ
1. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การพั ฒ นาความรู แ ละประสบการณ ท างวิ ช าชี พ
(เอกสารหมายเลข 1.4.1(12)) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ เพื่อสงเสริม
ใหอาจารย บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา มีความรูพื้นฐานดานอาชีพตลอดจนเปนผูปฏิบัติจริงเปนความรู
ติดตัวไปใชในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวนโยบายใหมีการพัฒนาทักษะยกระดับ
ขีดความสามารถ ของบุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย โดยไดจัดอบรมการทําหอยทอดกระทะ ไขพระ
อาทิตย การทําดอกไมจันทน จากการดําเนินโครงการผูเขารวมอบรมทําใหเกิดความสามัคคีไดทํากิจกรรม
เปนหมูคณะและความสัมพันธอันดีกับมหาวิทยาลัย และไดรับความรูเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
2. โครงการปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ (เอกสารหมายเลข 1.4.1(12)) ในวันที่
26 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ เพื่อใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษามีการเตรียม
ความพรอมสําหรับการทํางานในอาชีพตางๆ อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการสัมภาษณงานและ
ความรูเรื่องอาชีพที่นาสนใจ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของอาชีพ สามารถเลือกวางแผนในการ
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เลือกอาชีพไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งมีบริษัทชั้นนําตางๆ มาเปดบูทเพื่อใหนักศึกษาไดสมัครงานตามที่
ตัวเองถนัดอีกดวย
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.4.1(1)
คํา สั่ งแต งตั้ ง คณะกรรมการดํา เนิน โครงการแนะแนวและให คํา ปรึกษา ประจํ า ป
การศึกษา 2559 เลขที่ 2432/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559
1.4.1(2)
ภาพแสดงเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งระบุรายชื่ออาจารยที่
ปรึกษาหมูเรียน http://acad. vru.ac.th/about_acad/index.php
1.4.1(3)
ตัวอยางตารางเรียนใหนักศึกษาพบที่ปรึกษา
1.4.1(4)
ภาพแสดงสถานที่กองพัฒนานักศึกษาในใหบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
1.4.1(5)
คูมือปฐมนิเทศนักศึกษา
1.4.1(6)
แบบฟอรมการใหคําปรึกษา
1.4.1(7)
แบบติดตามผลการใหคําปรึกษารายบุคคล
1.4.1(8)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 วันที่ 1-4 สิงหาคม 2559
ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ
1.4.1(9)
โครงการคลินิกใหคําปรึกษา ประจําปการศึกษา 2559
1.4.1(10)
โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก การอบรม “การพัฒนา
ทักษะการใชชีวิต วันเสารที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ หอง 1001 อาคารสงเสริมการ
เรียนรู
1.4.1(11)
โครงการเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันที่
6 มีนาคม–28 เมษายน 2560 ณ หองใหคําปรึกษา ชั้น 4 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
1.4.1(12)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพ
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ
1.4.1(13)
โครงการป จ ฉิม นิ เทศและพั ฒนานักศึ กษาสูอาชีพ ในวั น ที่ 26 พฤษภาคม 2560
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ
 ขอ 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา
ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร โดยระบุในคูมือปฐมนิเทศมีรายละเอียด เชน ขอมูลขาวสาร ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาและสํานักศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 1.4.2(1)) นอกจากนี้
มี เพจ กยศ.-กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ แจงขอมูลขาวสารและบริการ
ตอบคํ า ถามเรื่ องการกู ยื ม เงิ น กองทุ น เงิ น ให กูยื ม เพื่ อ การศึ กษา (เอกสารหมายเลข 1.4.2(2)) มี ก าร
ประชาสั มพั น ธแหลง งานทั้ งเต็ มเวลาและนอกเวลาแก นั กศึ ก ษา ในเพจ ทุน การศึ กษา งานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข1.4.2(3)) มีการใหขอมูลขาวสารนักศึกษา
เรื่องทุนการศึกษา การรับสมัครงาน ทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาเรียนแกนักศึกษา
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น” โดยกิจกรรมสวนใหญจะมีการประชาสัมพันธผาน
คูมือปฐมนิเทศนักศึกษา,เพจเด็กจิตอาสา มรภ.วไลยอลงกรณ, บอรดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ภายใน
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มหาวิทยาลัย เว็บไซตมหาวิทยาลัย และFacebook ของกองพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข1.4.2(4)(6)) รายละเอียดกิจกรรมดานจิตอาสาและกิจกรรมสงเสริมประสบการณวิชาชีพ จํานวน 5 โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ Big Cleaning Day
ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ บริเวณรอบมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.4.2(7))
2. โครงการสิ ง ห -ราชภั ฏ อาสา “ทํ า ฝายชะลอน้ํ า รั ก ษาระบบนิ เ วศน ” ในวั น ที่ 25-26
พฤศจิกายน 2559 ณ อุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว (เอกสารหมายเลข 1.4.2(8))
3. โครงการคายอาสา 6 ราชภัฏ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดยาง
อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง (เอกสารหมายเลข 1.4.2(9))
4. โครงการจิตอาสาพัฒนาชนบท ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบานทุงพระ
ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว (เอกสารหมายเลข 1.4.2(10))
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพ ในวันที่
20 พฤษภาคม 2560 อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวนโยบายใหมีการพัฒนาทักษะ
ยกระดับขีดความสามารถ ของบุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย โดยไดจัดอบรมการทําหอยทอดกระทะ
ไขพระอาทิตย การทําดอกไมจันทน (เอกสารหมายเลข 1.4.2(11))
มี ก ารจั ด ทํ า แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ การด า นการให ขอมู ล ของหน ว ยงานที่
ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ประจําปการศึกษา
2559 (เอกสารหมายเลข 1.4.2(12))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.4.2(1)
คูมือปฐมนิเทศนักศึกษา
1.4.2(2)
เพจ กยศ.-กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.4.2(3)
เพจทุนการศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา
1.4.2(4)
บอรดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
1.4.2(5)
เว็บไซตมหาวิทยาลัยhttp://www.vru.ac.th/index1.php
1.4.2(6)
Facebook ของกองพัฒนานักศึกษา
https://www.facebook.com/#!/division.student?fref=ts
1.4.2(7)
สรุปผลโครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ Big
Cleaning Day ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ บริเวณรอบมหาวิทยาลัย
1.4.2(8)
สรุปผลโครงการสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศน” ในวันที่
25-26 พฤศจิกายน 2559 ณ อุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว
1.4.2(9)
สรุปผลโครงการคายอาสา 6 ราชภัฏ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2560
ณ โรงเรียนวัดยาง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
1.4.2(10)
สรุปผลโครงการจิตอาสาพัฒนาชนบท ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียน
บานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว
1.4.2(11)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพ
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ
1.4.2(12)
แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานการใหขอมูลของหนวยงานที่
ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
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 ขอ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา โดยแตละคณะ/วิทยาลัยมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม คือ
1. โครงการปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ หอง
ประชุมวไลยอลงกรณ เพื่อใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาแตละคณะไดมีความรูความเขาใจในการสมัคร
งาน การเขียน RESUME การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสรางความมั่นใจแกนักศึกษาและกิจกรรม Job Fair
ตลาดนัดแรงงาน ซึ่งมีบริษัทชั้นนําจัดบูทรับสมัครงานแกนักศึกษาดวย (เอกสารหมายเลข 1.4.3(1))
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพ ใหกับ
อาจารย บุค ลากร นั กศึ กษา และศิษ ยเก า วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ
(เอกสารหมายเลข 1.4.3(2))
อีกทั้งมหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ไดจัดนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อเตรียม
ความพรอมเพื่อการทํางาน ประจําปการศึกษา 2559 ใหความรูขอมูลขาวสารทางดานแหลงรับสมัครงาน
เทคนิคการหางานที่เหมาะสมกับตนเอง ใหกับนักศึกษาแตละคณะในวันปจฉิมนิเทศของคณะ (เอกสาร
หมายเลข 1.4.3(3))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.4.3(1)
โครงการปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ
หองประชุมวไลยอลงกรณ
1.4.3(2)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ
1.4.3(3)
รายงานผลการจัดเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน ประจําปการศึกษา 2559
 ขอ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51
จาก คะแนนเต็ม 5
กองพัฒนานักศึกษามีการสรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 3
ดาน
1. ด า นการจั ด บริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษาแนะแนวด า นการใช ชี วิ ต และการเข า สู อ าชี พ แก
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย มีผลการประเมิน 4.17 จากคะแนนเต็ม 5 ดังตารางตอไปนี้
วันที่
ชื่อกิจกรรม
ผลการประเมิน
รายละเอียด
1. วันที่ 1-4
โครงการปฐมนิเทศ
ผลการประเมินในภาพรวม ดานทีไ่ ดคะแนนสูงสุด คือ ดาน
สิงหาคม 2559 นักศึกษาใหม
ของโครงการ 4.00
การปฐมนิเทศมีความสําคัญตอ
ประจําปการศึกษา
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
2559ณ มหาวิทยาลัย
ระดับใด มีผลการประเมิน
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
4.22 อยูในระดับดีมาก
ในพระบรมราชูปถัมภ
ดานที่มผี ลการประเมินนอย
(เอกสารหมายเลข
ที่สุด คือ ดานความพึงพอใจตอ
1.4.4(1))
การปฐมนิเทศในภาพรวม มีผล
ประเมิน 3.68 อยูในระดับดี
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วันที่
2. วันที่ 7
มีนาคม-28
เมษายน 2560

3. วันที่ 12
พฤศจิกายน
2559

4.วันที่ 6
มีนาคม - 28
เมษายน 2560

ชื่อกิจกรรม
โครงการคลินิกให
คําปรึกษา ประจําป
การศึกษา 2559 ณ
หองใหคําปรึกษากอง
พัฒนานักศึกษา
(เอกสารหมายเลข
1.4.4(2))
โครงการการพั ฒ นา
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงคของนักศึกษา
หอพั ก เรื่ อ ง “การ
พั ฒ นาทั ก ษะการใช
ชี วิ ต ” ณ ห อ ง 1001
ชั้น 10 อาคารสงเสริม
การเรียนรู (เอกสาร
หมายเลข 1.4.4(3))
โครงการเพื่อนที่
ปรึกษา (Youth
Counselor:YC)
ประจําปการศึกษา
2559 ระหวาง ณ
หองใหคําปรึกษา ชั้น
4 อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 1.4.4(4))

ผลการประเมิน
รายละเอียด
ผลการประเมินในภาพรวม ดานทีไ่ ดคะแนนสูงสุด คือ ดาน
4.34
คุณภาพผูรับคําปรึกษา มีผลการ
ประเมิน 4.36 อยูในระดับดี
ดานที่มผี ลการประเมินนอยทีส่ ดุ
คือ ดานการจัดบริการการให
คําปรึกษา มีผลประเมิน 4.22
อยูในระดับดี
ผลการประเมินในภาพรวม ดานทีไ่ ดคะแนนสูงสุด คือ ดาน
3.74
การนําไปใช มีผลการประเมิน
3.77 อยูในระดับดี ดานที่มผี ล
การประเมินนอยทีส่ ุด คือ ดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก มีผล
ประเมิน 3.63 อยูในระดับดี

ผลการประเมินในภาพรวม ดานทีไ่ ดคะแนนสูงสุด คือ ดาน
4.24
ความประทับใจไดประสบการณ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
กิจกรรม มีผลการประเมิน 4.56
อยูในระดับมากทีส่ ุด ดานที่มีผล
การประเมินนอยทีส่ ุด คือ ดาน
ความเหมาะสมของสถานที่ มีผล
ประเมิน 3.75 อยูในระดับมาก

2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา มีผลการประเมิน 3.99 จากคะแนนเต็ม 5 ดังตารางตอไปนี้
วันที่
ชื่อกิจกรรม
ผลการประเมิน
รายละเอียด
1. ในวันที่ 11 โครงการพัฒนาอัต
ผลการประเมินใน ภาพรวม ดานทีไ่ ดคะแนนสูงสุด คือ ดาน
กันยายน 2560 ลักษณนักศึกษาวไลย 3.98
อยากใหมีการจัดกิจกรรมนี้อีกใน
อลงกรณ ในพระบรม
ครั้งตอไป มีผลการประเมิน 4.42
ราชูปถัมภ Big
อยูในระดับมากทีส่ ุด ดานที่มีผล
Cleaning Day ณ
การประเมินนอยทีส่ ุด คือ ดาน
บริเวณรอบ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย (เอกสาร
ครั้งนี้มีความเหมาะสม มีผล
หมายเลข 1.4.2(5))
ประเมิน 3.52 อยูในระดับมาก
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วันที่
2. วันที่ 25-26
พฤศจิกายน
2559

ชื่อกิจกรรม
โครงการสิงห-ราชภัฏ
อาสา “ทําฝายชะลอ
น้ํารักษาระบบ
นิเวศน” ณ อุทยาน
แหงชาติปางสีดา
จังหวัดสระแกว
(เอกสารหมายเลข
1.4.2(6))

ผลการประเมิน
รายละเอียด
ผลการประเมินในภาพรวม ดานทีไ่ ดคะแนนสูงสุด คือ ดาน
4.30
ดําเนินกิจกรรมทุกดานอยางมี
คุณคาและตั้งใจ มีผลการ
ประเมิน 4.68 อยูในระดับมาก
ที่สุด ดานที่มีผลการประเมิน
นอยที่สุด คือ ดานมีความมัน่ ใจ/
ตั้งใจที่จะรวมทํากิจกรรมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย หรือ
ทองถิ่น/สังคม มีผลประเมิน
4.00 อยูในระดับมาก
3. วันที่ 27-31 โครงการคายอาสา 6 ผลการประเมินในภาพรวม ดานทีไ่ ดคะแนนสูงสุด คือ ดาน
พฤษภาคม
ราชภัฏ ครั้งที่ 3 ณ
4.07
สถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการ
2560
โรงเรียนวัดยาง
คายอาสา 6 ราชภัฏ ครั้งที่ 3 มีผล
อําเภอแสวงหา
การประเมิน 4.14 อยูในระดับมาก
ที่สุด ดานที่มีผลการประเมินนอย
จังหวัดอางทอง
ที่สุด คือ ดานนักศึกษาไดทํา
(เอกสารหมายเลข
1.4.2(7))
กิจกรรมที่เปนประโยชนรวมกัน
ชวยเหลือ ซึ่งกันและกันระหวาง
นักศึกษากับชุมชน มีผลประเมิน
3.94 อยูในระดับมาก
4. วันที่ 12-14 โครงการจิตอาสา
ผลการประเมินในภาพรวม ดานทีไ่ ดคะแนนสูงสุด คือ ดาน
มิถุนายน 2560 พัฒนาชนบท ณ
4.64
สถานที่ในการปฏิบตั ิกิจกรรมมี
โรงเรียนบานทุงพระ
ความเหมาะสม มีผลการ
ตําบลทาเกษม อําเภอ
ประเมิน 4.74 อยูในระดับมาก
เมือง จังหวัดสระแกว
ที่สุด ดานที่มีผลการประเมิน
(เอกสารหมายเลข
นอยที่สุด คือ ดานความรู
1.4.2(8))
ความสามารถ วิธีการถายทอด
กิจกรรม มีผลประเมิน 4.54
อยูในระดับมากทีส่ ุด
5. วันที่ 20
โครงการอบรมเชิง
ผลการประเมินในภาพรวม ดานทีไ่ ดคะแนนสูงสุด คือ ดาน
พฤษภาคม
ปฏิบัติการเรื่อง การ มีผลประเมิน 4.00
กานนําไปใช มีผลการประเมิน
2560
พัฒนาความรูและ
4.08 อยูในระดับดี ดานที่มผี ล
ประสบการณทาง
การประเมินนอยทีส่ ุด คือ ดาน
วิชาชีพ ใหกับอาจารย
กระบวนการขั้นตอนการ
บุคลากร นักศึกษา
ประชาสัมพันธ มีผลประเมิน
และศิษยเกา ณ
3.85 อยูในระดับดี
อาคาร 80 ป วไลย
อลงกรณ (เอกสาร
หมายเลข 1.4.2(9))
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3. ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา มี
ผลการประเมิน 4.05 จากคะแนนเต็ม 5 ดังตารางตอไปนี้
วันที่
ชื่อกิจกรรม
ผลการประเมิน
รายละเอียด
1. วันที่ 20
โครงการอบรมเชิง
มีผลประเมินในภาพรวม
ดานทีไ่ ดคะแนนสูงสุด คือ ดาน
พฤษภาคม
ปฏิบัติการเรื่อง การ 4.00
กานนําไปใช มีผลการประเมิน
2560
พัฒนาความรูและ
4.08 อยูในระดับดี ดานที่มผี ล
ประสบการณทาง
การประเมินนอยทีส่ ุด คือ ดาน
วิชาชีพ ใหกับอาจารย
กระบวนการขั้นตอนการ
บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาสัมพันธ มีผลประเมิน
ศิษยเกา ณ อาคาร 80
3.85 อยูในระดับดี
ป วไลยอลงกรณ ผล
การประเมินในภาพรวม
(เอกสารหมายเลข
1.4.4(10))
2. วันที่ 26
โครงการปจฉิมนิเทศ มีผลการประเมินใน
ดานทีไ่ ดคะแนนสูงสุด คือ ดาน
พฤษภาคม
และพัฒนานักศึกษาสู ภาพรวม 4.11
วิทยากร มีผลการประเมิน
2560
อาชีพ ณ หอประชุม
4.20 อยูในระดับมาก ดานที่มี
วไลยอลงกรณ
ผลการประเมินนอยที่สุด คือ
(เอกสารหมายเลข
ดานกระบวนการขั้นตอน มีผล
1.4.4(11))
ประเมิน 4.00 อยูในระดับมาก
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.4.4(1)
โครงการปฐมนิ เทศนั กศึ ก ษาใหม ประจํ า ป การศึ กษา 2559 ระหว า งวั น ที่ 1-4
สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.4.4(2)
โครงการคลินิกใหคําปรึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 7 มีนาคม-28
เมษายน 2560 ณ หองใหคําปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา
1.4.4(3)
โครงการการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก เรื่อง “การพัฒนา
ทักษะการใชชีวิต” ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ หอง 1001 ชั้น 10 อาคาร
สงเสริมการเรียนรู
1.4.4(4)
สรุปผลโครงการเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ประจําปการศึกษา 2559
ระหวางวันที่ 6 มีนาคม-28 เมษายน 2560 ณ หองใหคําปรึกษา ชั้น 4 อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา
1.4.4(5)
สรุปผลโครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ Big
Cleaning Day ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ บริเวณรอบมหาวิทยาลัย
1.4.4(6)
สรุปผลโครงการสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศน” ในวันที่
25-26 พฤศจิกายน 2559 ณ อุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว
1.4.4(7)
สรุปผลโครงการคายอาสา 6 ราชภัฏ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2560
ณ โรงเรียนวัดยาง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
1.4.4(8)
สรุปผลโครงการจิตอาสาพัฒนาชนบท ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียน
บานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว
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หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.4.4(9) – (10) สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความรูและประสบการณทาง
วิชาชีพ ใหกับอาจารย บุคลากร นักศึกษาและศิษยเกา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
ณ อาคาร 80 ป วไลอลงกรณ
1.4.4(11)
สรุปผลโครงการปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ ในวันที่ 26 พฤษภาคม
2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ
 ขอ 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ไดนําสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของกองพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 1.4.5(1)) เขาที่ประชุมกองพัฒนานักศึกษาเพื่อ
รายงานผลในที่ประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 (เอกสารหมายเลข 1.4.5(2)) และไดนําผล
การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา จากสรุปผลพบวา
1. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
ความคาดหวังของ
ปญหาหรือ
เสียงสะทอนของ
นักศึกษาตอการเขารวม
ชื่อกิจกรรม
ขอเสนอแนะ
นักศึกษา
กิจกรรม
1.โครงการปฐมนิเทศ จากผลการประเมินได นักศึกษาเขาใจวา
นักศึกษาตองการใหลด
นักศึกษาใหม ประจําป นําดานที่มผี ลการ
กิจกรรมปฐมนิเทศมีแค ระยะเวลาในการจัด
การศึกษา 2559 วันที่ ประเมินนอยทีส่ ุดมา 1 วัน
กิจกรรม ซึ่งปการศึกษา
1-4 สิงหาคม 2559 ปรับปรุง คือ ดาน
2558 มีการจัดกิจกรรม
ณ มหาวิทยาลัยราช ความพึงพอใจตอการ
จํานวน 5 วัน
ปการศึกษา 2559 มีการจัด
ภัฏวไลยอลงกรณ ใน ปฐมนิเทศในภาพรวม
กิจกรรม จํานวน 4 วัน
พระบรมราชูปถัมภ
มีผลประเมิน 3.68 อยู
ในระดับดี
2. โครงการคลินิกให จากผลการประเมินได ควรจัดสถานที่ในการ ทําการปรับปรุงหองให
คําปรึกษา ประจําป
นําดานที่มผี ลการ
บริการใหคําปรึกษาใน คําปรึกษาใหม โดยจัดใหมี
การศึกษา 2559 ณ
ประเมินนอยทีส่ ุดมา สถานที่มิดชิด
บรรยากาศที่เอื้อตอการ
หองใหคําปรึกษากอง ปรับปรุง คือ ดานการ
ขอรับบริการใหคําปรึกษา
พัฒนานักศึกษา
จัดบริการการให
ของนักศึกษา ปการศึกษา
วันที่ 7 มีนาคม-28
คําปรึกษา มีผล
2558 เปนกระจกใส
เมษายน 2560
ประเมิน 4.22 อยูใน
ปการศึกษา 2559 ติด
ระดับดี
สติ๊กเกอรทึบแสงเพื่อเพิ่ม
ความมิดชิด
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ชื่อกิจกรรม
3. โครงการการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษา
หอพัก เรื่อง “การ
พัฒนา ทักษะการใช
ชีวิต” วันที่ 12
พฤศจิกายน 2559 ณ
หอง 1001 ชั้น 10
อาคารสงเสริมการ
เรียนรู
4.โครงการเพื่อนที่
ปรึกษา (Youth
Counselor : YC)
ประจําปการศึกษา
2559 ระหวาง วันที่ 6
มีนาคม - 28 เมษายน
2560 ณ หองให
คําปรึกษา ชั้น 4
อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา

ปญหาหรือ
ขอเสนอแนะ

เสียงสะทอนของ
นักศึกษา

จากผลการประเมินได สถานทีไ่ มเหมาะสมกับ
นําดานที่มผี ลการ
กิจกรรมทีจ่ ัด
ประเมินนอยทีส่ ุดมา
ปรับปรุง คือ ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก มี
ผลประเมิน 3.63 อยู
ในระดับดี

จากผลการประเมินได ควรจัดสถานที่ในการ
นําดานที่มผี ลการ
บริการใหคําปรึกษาใน
ประเมินนอยทีส่ ุดมา สถานทีม่ ิดชิด
ปรับปรุง คือ ดาน
ความเหมาะสมของ
สถานที่ มีผลประเมิน
3.75 อยูในระดับมาก

ความคาดหวังของ
นักศึกษาตอการเขารวม
กิจกรรม
ปการศึกษา 2558 ใช
สถานที่หอพักนักศึกษา ซึ่ง
อากาศรอน มีเสียงรบกวน
จากบริเวณรอบขาง
ปการศึกษา 2559 ไดจัด
กิจกรรม ณ หอง 1001 ชั้น
10 อาคารสงเสริมการ
เรียนรู
ปการศึกษา 2558 ใชพื้นที่
หองรวมกับสํานักงานกอง
พัฒนานักศึกษา
ปการศึกษา 2559 มีการจัด
กิจกรรม ณ หองให
คําปรึกษา ชั้น 4 อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา และจัด
อบรม ณ หองประชุมศูนย
วิทยาศาสตร

2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
ความคาดหวังของ
ปญหาหรือ
เสียงสะทอนของ
ชื่อกิจกรรม
นักศึกษาตอการเขารวม
ขอเสนอแนะ
นักศึกษา
กิจกรรม
1. โครงการพัฒนา
จากผลการประเมินได ใหปรับแนวทางการทํา ปการศึกษา 2559 มีการ
อัตลักษณนักศึกษาวไลย นําดานที่มผี ลการ
กิจกรรมจิตอาสาใหมี ปรับแผนโดยใหมีการ
อลงกรณ ในพระบรม ประเมินนอยทีส่ ุดมา ความนาสนใจ
ประชาสัมพันธตัวอยางรุน พี่
ราชูปถัมภ Big Cleaning ปรับปรุง คือ ดาน
ที่ทํากิจกรรมจิตอาสาอยาง
Day วันที่ 11 กันยายน ระยะเวลาในการจัด
ตอเนื่อง เพื่อใหรุนนองเห็น
2560 ณ บริเวณรอบ
กิจกรรมในครั้งนี้มี
เปนตัวอยางและปฏิบัตติ าม
มหาวิทยาลัย
ความเหมาะสม มีผล
รุนพี่
ประเมิน 3.52 อยูใน
ระดับมาก
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ปญหาหรือ
ขอเสนอแนะ

เสียงสะทอนของ
นักศึกษา

2. โครงการสิงห-ราชภัฏ
อาสา “ทําฝายชะลอน้ํา
รักษาระบบนิเวศน”
วันที่ 25-26
พฤศจิกายน 2559 ณ
อุทยานแหงชาติปางสีดา
จังหวัดสระแกว

จากผลการประเมินได
นําดานที่มผี ลการ
ประเมินนอยทีส่ ุดมา
ปรับปรุง คือ ดานมี
ความมั่นใจ/ตั้งใจที่จะ
รวมทํากิจกรรมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
หรือทองถิ่น/สังคม มี
ผลประเมิน 4.00 อยู
ในระดับมาก

สถานที่ในการดําเนิน
กิจกรรมคอยขางไกล
จึงทําใหการเดินทางใน
การทํากิจกรรม ใช
ระยะเวลาในการ
เดินทางนาน

3. โครงการคายอาสา 6
ราชภัฏ ครั้งที่ 3 วันที่
27-31 พฤษภาคม
2560 ณ โรงเรียนวัด
ยาง อําเภอแสวงหา
จังหวัดอางทอง

จากผลการประเมินได
นําดานที่มผี ลการ
ประเมินนอยทีส่ ุดมา
ปรับปรุง คือ ดาน
นักศึกษาไดทาํ
กิจกรรมที่เปน
ประโยชนรวมกัน
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กันระหวางนักศึกษา
กับชุมชน มีผล
ประเมิน 3.94 อยูใน
ระดับมาก
จากผลการประเมินได
นําดานที่มผี ลการ
ประเมินนอยทีส่ ุดมา
ปรับปรุง คือ ดาน
ความรูความสามารถ
วิธีการถายทอด
กิจกรรม มีผล
ประเมิน 4.54 อยูใน
ระดับมากทีส่ ุด

นักศึกษาทุก
มหาวิทยาลัย ใหความ
รวมมือในการจัด
กิจกรรมเปนอยางดี

ชื่อกิจกรรม

4. โครงการจิตอาสา
พัฒนาชนบท วันที่ 1214 มิถุนายน 2560 ณ
โรงเรียนบานทุงพระ
ตําบลทาเกษม อําเภอ
เมือง จังหวัดสระแกว

ความคาดหวังของ
นักศึกษาตอการเขารวม
กิจกรรม
ปการศึกษา 2558 ไดจัด
กิจกรรมที่โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยา
คาร อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจบุรี ซึ่งใชเวลา
เดินทางนาน ระยะทางไกล
ปการศึกษา 2559 มีการ
เปลี่ยนสถานทีจ่ ัดกิจกรรม
คือ อุทยานแหงชาติปางสี
ดา จังหวัดสระแกว ซึ่งใช
ระยะเวลาในการเดินทาง
นอยกวาและสะดวกกวา
สถานที่เดิม
ปการศึกษา 2558 มี
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เขตภาคกลาง เขารวม 5
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา
2559 มีนักศึกษา เขารวม 6
มหาวิทยาลัย ทําใหกิจกรรม
เกิดรวมมือรวมแรงกันดีขึ้น
และมีการแบงภาระหนาที่
ใหแตละมหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินกิจกรรม

1.ควรเพิ่มระยะเวลาใน การออกคายใหมากกวา
นี้
2.ควรเลือกคนให
เหมาะสมกับงาน
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ปญหาหรือ
ขอเสนอแนะ

ชื่อกิจกรรม
5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การ
พัฒนาความรูและ
ประสบการณทางวิชาชีพ
ใหกับอาจารย บุคลากร
นักศึกษา และศิษยเกา
วันที่ 20 พฤษภาคม
2560 ณ อาคาร 80 ป
วไลยอลงกรณ

เสียงสะทอนของ
นักศึกษา

จากผลการประเมินได ควรจัดกิจกรรมอบรม
นําดานที่มผี ลการ
ทางวิชาชีพที่
ประเมินนอยทีส่ ุดมา หลากหลาย
ปรับปรุง คือ ดาน
กระบวนการขั้นตอน
การประชาสัมพันธ มี
ผลประเมิน
3.85 อยูในระดับดี

ความคาดหวังของ
นักศึกษาตอการเขารวม
กิจกรรม
ปการศึกษา 2558 ไดจัด
อบรมการทําดอกไม
ประดิษฐ และกุงอบวุนเสน
ปการศึกษา 2559
เนื่องจากงบประมาณมี
จํากัด จึงไดจัดอบรมการทํา
ไขพระอาทิตย หอยกระทะ
และการทําดอกไมจนั ทน

3. ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
ชื่อกิจกรรม

ปญหาหรือขอเสนอแนะ

1. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง
การพัฒนาความรู
และประสบการณ
ทางวิชาชีพ ใหกับ
อาจารย บุคลากร
นักศึกษา และศิษย
เกา
2. โครงการปจฉิม
นิเทศและพัฒนา
นักศึกษาสูอาชีพ
วันที่ 26 พฤษภาคม
2560ณ หอประชุม
วไลยอลงกรณ

จากผลการประเมินไดนํา
ดานที่มผี ลการประเมิน
นอยที่สุดมาปรับปรุง คือ
ดานกระบวนการขั้นตอน
การประชาสัมพันธ มีผล
ประเมิน 3.85 อยูใน
ระดับดี
จากผลการประเมินไดนํา
ดานที่มผี ลการประเมิน
นอยที่สุดมาปรับปรุง คือ
ดานกระบวนการขั้นตอน
มีผลประเมิน 4.00 อยูใน
ระดับมาก

เสียงสะทอนของ
นักศึกษา

ความคาดหวังของ
นักศึกษาตอการเขารวม
กิจกรรม
ควรจัดกิจกรรมอบรม
ปการศึกษา 2558 ไดจัด
ทางวิชาชีพที่หลากหลาย อบรมการทําดอกไม
ประดิษฐ และกุงอบวุนเสน
ปการศึกษา 2559
เนื่องจากงบประมาณมี
จํากัด จึงไดจัดอบรมการทํา
ไขพระอาทิตย หอยกระทะ
และการทําดอกไมจนั ทน
นักศึกษาบางสวนไม
ปการศึกษา 2558 มี
สนใจเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาบางคณะไม
สามารถเขารวมกิจกรรมได
ปการศึกษา 2559 กอง
พัฒนานักศึกษา จัดใหงาน
แนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ เพิ่มชองทางในการ
ประชาสัมพันธใหมากขึ้น
เชน เว็บไซต เพจ เสียงตาม
สาย หนังสือประชาสัมพันธ
ตามหนวยงานภายในและ
ภายนอก
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.4.5(1)
สรุปผลการจัดกิจกรรมของผูรับบริการดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ
กิ จ กรรมพิ เ ศษนอกหลั ก สู ต ร แหล ง งานทั้ ง เต็ ม เวลาและนอกเวลาแก นั ก ศึ ก ษา
ประจําปการศึกษา 2559
1.4.5(2)
รายงานประชุมกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มิถุนายน 2560
 ขอ 6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ไดจัดทําขอมูลประชาสัมพันธที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
ผานเว็บไซตของกองพัฒนานักศึกษา โดยใหขอมูลขาวสารดานการรับสมัครงาน ขอมูลแหลงงาน ขอมูลดาน
สุขภาพ ขอมูลดานเทคนิคตาง ๆ ขอมูลดานความรู ขอมูลศิษยเกาที่ทําประโยชน หรือไดรับรางวัล ขอมูล
การเขารวมอบรม (เอกสารหมายเลข 1.4.6(1)) มีการจัดทําหนังสือเชิญชวนศิษยเกาเขารวมอบรมให
ความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา (เอกสารหมายเลข 1.4.6(2)) และจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรูที่เปน
ประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา โดยกิจกรรมที่จัดทําขึ้นมีการสํารวจจากแบบสอบถามของปที่
แลว จึงนํามาจัดกิจกรรมในครั้งนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพ ในวันที่
20 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวนโยบายใหมีการพัฒนาทักษะ
ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย โดยไดจัดอบรมการทําหอยทอดกระทะ
ไขพระอาทิตย การทําดอกไมจันทน เพื่อเปนการเพิ่มรายไดแกนักศึกษา บุคลากร และศิษยเกา ที่วางงาน
หรือวางจากการศึกษาสามารถนําไปประกอบอาชีพเสริมได (เอกสารหมายเลข 1.4.6(3))
2. โครงการพัฒนาทักษะการสํารวจและประมวลผลแบบสํารวจโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปใหแก
ศิษยเกา ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมการเวก ชั้น 3 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จัดโดย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะในการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการ
วิเคราะหขอมูล ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย และสวนใหญนิยมใชโปรแกรมสําเร็จรูปมากกวาที่จะเขียน
โปรแกรมขึ้นมาเอง (เอกสารหมายเลข 1.4.6(4))
3. โครงการพัฒนาศิษยเกาเลาประสบการณ สานสายใย รวมใจครุศาสตร ในวันที่ 25 มีนาคม
2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ จัดโดยคณะครุศาสตร เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพระหวางศิษยเกา ศิษย
ปจจุบัน ใหมีความรูเกี่ยวกับ ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สําเร็จ : Executive Functions (EF) ทักษะและชุด
กระบวนการทางความคิด (mental process) ที่ชวยใหเราวางแผน ในการเรียน การทํางาน และการสราง
ความสัมพันธกับคนอื่นๆ ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต (เอกสารหมายเลข 1.4.6(5))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.4.6(1)
เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา
1.4.6(2)
หนังสือเชิญศิษยเกาเขารวมอบรม
1.4.6(3)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพ
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ
1.4.6(4)
โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสํ า รวจและประมวลผลแบบสํ า รวจโดยใช โ ปรแกรม
สําเร็จรูปใหแกศิษยเกา ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมการเวก ชั้น 3
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4.6(5)
โครงการพัฒนาศิษยเกาเลาประสบการณ สานสายใย รวมใจครุศาสตร ในวันที่ 25
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หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสาร
มีนาคม 2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ

6 ขอ (ขอ1-6)

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 1.4
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
1. การประชาสัมพันธที่หลากหลายชองทาง
พึงประสงคที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ
2. มีการสงบุคลากรเขารวมอบรมเพื่อชวย
เพิ่มทักษะ ความรู กับหนวยงานภายใน และ
ของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนา
ทองถิ่น”กิจกรรมตามพันธกิจ และสนับสนุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. บุคลากรมีจิตบริการทีด่ ี มีความรู ทักษะและ
ประสบการณในการทํางาน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอตอการใหบริการ 1.จั ด กิ จ กรรมให ต รงกั บ ความต อ งการของ
2. ระบบสารสนเทศ ควรปรับปรุง และใหขอมูลที่ นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย เ ก า ทางด า นวิ ช าการและ
วิชาชีพ
เปนประโยชนอยูสม่ําเสมอ
2.ควรจั ด กิ จ กรรมนอกเวลาเรี ย น เพื่ อ ไม ใ ห
กระทบกับเวลาเรียนของนักศึกษา
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
มีชองทางการสื่อสารทางเว็บไซต เพจ เสียงตามสาย หนังสือประชาสัมพันธตามหนวยงานภายในและ
ภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสในการเผยแพรขาวสารใหกับนักศึกษาและศิษยเกา ไดมากยิ่งขึ้น
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.4
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร พิชญกุล
2) นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท

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

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท 2) นางสาวกัลยา นันทสําเภา
3) นางสาวสุนิสา คงทอง 4) นางสาวธัญญาภรณ บุญเพิ่ม
5) นายอานนท มีสมบัติ
หนวยงานรับผิดชอบรวม : 1) คณะ/วิทยาลัย 2) สํานัก
ศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท : 02-909-1752
E-mail : ransaya@hotmail.com
room_ab13@hotmail.com
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ตัวบงชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบงชี้
การคิดรอบ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
 ขอ 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารกิ จ กรรมการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา คํ า สั่ ง ที่
714/2558 กองพั ฒ นานั กศึ กษามีก ารจั ด ทํา แผนการจัด กิ จกรรมพั ฒนานักศึ กษา ป งบประมาณ 2560
(เอกสารหมายเลข 1.5.1(1)) โดยมีการประชุมกับคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยใหมี
สวนรวมในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13- 14 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม สสร 302 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จากนั้น ไดดําเนินการประชุม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
คณะกรรมการองคการนักศึกษาและสภานักศึกษา ประธานนักศึกษาทุกคณะ เขารวมประชุมจัดทําแผน
กิจกรรมโดยคณะองคการบริหารนักศึกษา และประธานนักศึกษา (คําสั่งแตงตั้ง) และไดนําแผนการจัด
กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเสนอต อ กองนโยบายและแผน ในวั น ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เพื่ อขออนุ มั ติ
งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตอไป เมื่อไดรับการอนุมัติ แลวไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโดยคณะ
กรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (คําสั่ง) ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม (เอกสารหมายเลข
1.5.1(2) – 1.5.1(3))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.5.1(1)
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปงบประมาณ 2560
1.5.1(2)
รายงานการประชุม วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559
1.5.1(3)
คําสั่งแตงตั้งองคการบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา
1.5.1(4)
คําสั่งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ป 2558
1.5.1(5)
รายการการประชุม วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
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 ขอ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย โดยกองพั ฒ นานั กศึ กษาได ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั กศึ กษาครอบคลุ ม
กิจกรรมทั้ง 5 ประเภทอยางครบถวน โดยทุกกิจกรรม มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
- มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา
และตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรม/โครงการ วัน เวลา สถานที่ในการจัด
กิจกรรม/โครงการ โดยเนนใหทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม หลังจากที่ไดประชุมวาง
แผนการดําเนินกิจกรรม/โครงการแลว โดยกระบวนการทํางานมีการดําเนินการ ขออนุมัติโครงการ แตงตั้ง
คณะกรรมการ ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ขออนุญาตใชสถานที่ แบงหนาที่ความรับผิดชอบแตละฝายและแต
ละฝายปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว
- มีการตรวจสอบ ดําเนินการแกไขขอผิดพลาดระหวางดําเนินการ หลังจากดําเนินกิจกรรม/
โครงการเสร็จสิ้นแลว ไดมีการติดตามผลการประเมินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงคของโครงการและ
ประเมินผลสําเร็จของโครงการพรอมทั้งจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อนํา
ขอมูลไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานในปตอไป
- มีการประชุมสรุปปญหาของการจัดกิจกรรมเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
และนําผลของปนี้ไปปรับปรุงในการดําเนินงานในปถัดไป
กิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2560 มีทั้งสิ้น 25 กิจกรรม รายละเอียดแตละกิจกรรม
โดยแยกเปนดานตางๆ ดังนี้
1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัย
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น”มีการจัดกิจกรรม 5 กิจกรรม
ดังนี้
1.1 กิจกรรมสิงห-ราชภัฎ “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศน” วันที่ 25-26 พฤศจิกายน
2559 ณ อุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว
1.2 กิ จ กรรม รด.จิ ต อาสา วั น ที่ 12-14 มิ ถุน ายน 2560 ณ ศู น ย จั ด การศึ กษาสระแก ว
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ จังหวัดสระแกว
1.3 กิ จ กรรมจิ ต อาสาพั ฒ นาชนบท วั น ที่ 12-14 มิ ถุ น ายน 2560 ณ โรงเรี ย นบ า น
ทุงพระ จังหวัดสระแกว
1.4 กิจกรรมคายอาสา 6 ราชภัฎ ครั้งที่ 3 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียน วัดยาง
จังหวัดอางทอง
1.5 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ Big cleaning
Day วันที่ 11 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดจัดกิจกรรมกีฬาหรือากร
สงเสริมสุขภาพ จํานวนกิจกรรม 5 กิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 44 ระหวาง วันที่ 7 – 11
พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (เอกสารหมายเลข1.5.2(4))
2.2 กิจกรรมการแขงขันเปตองอลงกรณโอเพน วันที่ 11 กุมภาพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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2.3 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 28 วันที่
14-17 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (เอกสารหมายเลข 1.5.2(5))
2.4 กิจกรรมการแขงขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษแบบเต็มเวลา (เสาร-อาทิตย) ในวันที่ 24
มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
2.5 กิจกรรมแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 ระหวางวันที่ 27-31 มีนาคม2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.5.2(6))
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม จํานวนกิจกรรม 5 กิจกรรม ดังนี้
3.1 กิจกรรมสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศน” ระหวางวันที่ 25 - 26
พฤศจิกายน 2559 ณ อุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว (เอกสารหมายเลข 1.5.2(2))
3.2 กิ จ กรรม รด.จิ ต อาสา วั น ที่ 12-14 มิ ถุน ายน 2560 ณ ศู น ย จั ด การศึ กษาสระแก ว
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ จังหวัดสระแกว
3.3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชนบท วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบานทุงพระ
จังหวัดสระแกว
3.4 กิจกรรมคายอาสา 6 ราชภัฎ ครั้งที่ 3 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดยาง
จังหวัดอางทอง
3.5 โครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ Big cleaning
Day วันที่ 11 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสาร
หมายเลข1.5.2(1))
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดจัดกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม จํานวนกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้
4.1 กิ จ กรรมโครงการกิ จ กรรมพิ ธี อั ญ เชิ ญ พระราชลั ญ จกร ในวั น ที่ 1 ธั น วาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.5.2(8))
4.2 กิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก “งามอยางไทยวไลยอลงกรณ”
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข
1.5.2(9))
4.3 กิจ กรรมรณรงคก ารรับ นองใหม ตามหลักจริ ธยรมธรรมและรณรงรงค ปลอดเหลา ใน
สถานศึกษา ในวันที่ 22 สิงหาคม – 9 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม จํานวนกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้
5.1 กิจกรรมวันสงกรานต วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (เอกสาร
หมายเลข 1.5.2(11))
5.2 กิจกรรมแหเทียนพรรษา วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ณ วัดคุณหญิงสมจีน จังหวัดปทุมธานี
และวัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
5.3 กิ จ กรรมสื บ สานประเพณี วั น ลอยกระทง ไม ส ามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมได เ นื่ อ งจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 รัฐบาล
ประกาศงดจัดงานรื่นเริง มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ไดขออนุมัติเปลี่ยนเปลงเปนโครงการนอม
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบ ดี
จักรีนฤบดินทร ชยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4 โครงการรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร ชยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.5.2(10))
6. กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดจัดกิจกรรมอื่นๆ จํานวน 8 กิจกรรม ดังนี้
6.1 กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ข องนั ก ศึ ก ษาหอพั ก ในวั น ที่ 12
พฤศจิกายน 2560
6.2 กิจกรรมสรางเครือขายแกนนํานักศึกษารวมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและโรค
เอดส ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ 2560 ณ ศูนยฝกการรบพิเศษ อําเภอปากชอง จังหวัดนคราราชสีมา
6.3 กิจกรรมอบรมใหความรูการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (PDCA) ในวันที่ 5-7 มิถุนายน
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
6.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรืองกาพรัฒนาความรูแกประสบการณทางวิชาชีพ ในวันที่
20 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
6.5 กิ จ กรรมป จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาสู อาชี พ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2559 และป จ ฉิ ม นิ เ ทศ
นั กศึ ก ษา กยศ. ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2559 ในวั น ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
6.6 กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม (กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาตนสู เ อกลั ก ษณ อั ต ลั ก ษณ
ราชพฤกษ ชอใหม) ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ
6.7 กิจกรรมการใชระบบ E-Student loan ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
6.8 กิจรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ในวันที่ 23 กันยายน
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.5.2(1)
สรุปรายงานโครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
Big Cleaning Day วันที่ 11 กันยายน 2559
1.5.2(2)
สรุปรายงานกิจกรรมสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศนและ
จัดทําสื่อการเรียนรู” ระหวางวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2559
1.5.2(3)
สรุปรายงานกิจกรรมคายอาสา 6 ราชภัฎ ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 27-31พฤษภาคม
2560 ณ โรงเรียนวัดยาง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
1.5.2(4)
สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 44 ระหวาง
วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2559
1.5.2(5)
สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง
ครั้งที่ 28 วันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.5.2(6)
สรุปรายงานกิจกรรมแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 ระหวางวันที่ 27-31
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.5.2(7)
สรุปรายงานโครงการไหวครู ประจําปการศึกษา 2559 วันที่ 15 กันยายน 2559
1.5.2(8)
สรุปรายงานโครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.5.2(9)
กิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพักงามอยางไทยวไลยอลงกรณ” วัน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเลขเอกสาร
1.5.2(10)
1.5.2(11)
1.5.2(12)
1.5.2(13)

รายการเอกสาร
14 กุมภาพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สรุ ปรายงานโครงการรํา ลึกในพระมหากรุ ณาธิคุ ณพระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เบศรามาธิ บ ดี จั กรี น ฤบดิ น ทร ชยามิ น ทราธิ ราช
บรมนาถบพิตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
กิจกรรมวันสงกรานต วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมแหเทียนพรรษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดคุณหญิงสมจีน
ตารางวิเคราะหการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิต 5 ดาน
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

 ขอ 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
โดยมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ความรวมมือทางวิชาการดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา วันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภเพื่อเปนการสรางเครือขายภายในสถาบันและระหวางกลุมสถาบันใน
กลุมนักศึกษา และเพิ่มพูนความรูทักษะเกี่ยวกับระบบกลไกการประกันคุณภาพ รวมทั้งบทบาทหนาที่ของ
นักศึกษาในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.5.3(1))
จึงสงผลใหนักศึกษามีความรูและทักษะในการประกันคุณภาพ และสามารถนําไปใชในการเขียนโครงการและ
ดําเนินโครงการตามกระบวนการประกันคุณภาพตามระบบกลไกประกันคุณภาพ
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.5.3(1)
โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ความรวมมือทางวิชาการดานการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ กษาของนั กศึ กษา ระดั บอุ ดมศึ กษา วั น ที่ 5-7 มิ ถุ น ายน 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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 ขอ 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
ผลการดําเนินงาน กองพัฒนานักศึกษามีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําเร็จตามแผนของกองพัฒนานักศึกษา จํานวน 25 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 บรรลุ
เปาหมาย รายละเอียดดังนี้
1.ดานกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น”
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ/
การประเมินผล
ผลการดําเนินการ
ขอเสนอแนะ
นําผลการ
กิจกรรม
ความสําเร็จ
ประเมินมา
ปรับปรุง
วันที่ 25-26 กิจกรรมสิงห-ราชภัฏ
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมใน 1. นักศึกษามีสวนรวมใน 1.มี นั กศึ กษาเข าร วม สถานที่ในการ
ประชุมคัดเลือก
พฤศจิกายน “ทําฝายชะลอน้ํารักษา
กิจกรรมทําฝายชะลอน้าํ
กิจกรรม จํานวน 30 คน กิจกรรม จํานวน 30 คน ดําเนินกิจกรรม
สถานที่ในการ
2559
ระบบนิเวศน”
2. เพื่อสรางฝายชะลอน้าํ
2. มีฝายชะลอน้ํา จํานวน 2. มีฝายชะลอน้ํา จํานวน คอนขางไกลจึงทํา จัดกิจกรรม
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
1 ฝาย
1 ฝาย
ใหการเดินทางใน เพื่อใหการ
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 3. ผลการประเมินความพึง 3. มีผลการประเมิน 4.30 การทํากิจกรรม
เดินทางมีความ
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
(ฝาย) ใชระยะเวลา สะดวก และใช
นอยกวา 3.51
ในการเดินทางนาน เวลาเดินทาง
นอย
มีนาคม กิจกรรม รด จิตอาสา
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมใน 1. นักศึกษามีสวนรวมใน 1. มีนักศึกษาเขารวม
1. ควรเพิ่มระยะ
1.ประชุมหารือ
2560
กิจกรรม
กิจกรรม จํานวน 30 คน กิจกรรม จํานวน 30 คน เวลาในการออก
การจัดกิจกรรม
2. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
2. ผลการประเมินความพึง 2. มีนักศึกษาทั้ง 5
คายใหมากกวานี้ 2.สํารวจพื้นที่
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 พอใจในการจัดกิจกรรมไม มหาวิทยาลัย
2.ควรจัดคายพัฒนา และเลือกความ
นอยกวา 3.51
3. มีผลการประเมิน 4.64 ชนบทแบบนี้อีก
ถนัดเฉพาะดาน
3.ควรเลือกคนให ในการทํา
เหมาะสมกับงาน กิจกรรม
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1.ดานกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น”
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ/
การประเมินผล
ผลการดําเนินการ
ขอเสนอแนะ
นําผลการ
กิจกรรม
ความสําเร็จ
ประเมินมา
ปรับปรุง
12-14
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมใน 1. นักศึกษามีสวนรวมใน 1. มีนักศึกษาเขารวม
1. ควรเพิ่มระยะ
1.ประชุ ม หารื อ
มิถุนายน ชนบท
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรม จํานวน 50 คน กิจกรรม จํานวน 53 คน เวลาในการออก
การจัดกิจกรรม
2560
2.นักศึกษามีความพึงพอใจในการ 2. ผลการประเมินความพึง 2. มีนักศึกษาทั้ง 5
คายใหมากกวานี้ 2.สํารวจพื้นที่
จัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51
พอใจในการจัดกิจกรรมไม มหาวิทยาลัย
2.ควรจัดคายพัฒนา และเลือกความ
นอยกวา 3.51
3. มีผลการประเมิน 4.64 ชนบทแบบนี้อีก
ถนัดเฉพาะดาน
3.ควรเลือกคนให ในการทํา
เหมาะสมกับงาน กิจกรรม
พฤษภาคม กิจกรรมคายอาสา 6 ราชภัฎ 1. เพือ่ ใหนักศึกษามีสวนรวมใน 1. นักศึกษามีสวนรวมใน 1. นักศึกษามีสวนรวมใน 1. อาหารอรอย
ประชุมหารือ
2560
ครั้งที่ 3
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรม จํานวน 60 คน กิจกรรม จํานวน 70 คน 2. นักศึกษาทุก
เตรียมหาสถานที่
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
2. มีนักศึกษาเขารวม
2. มีนักศึกษาเขารวม
มหาวิทยาลัยให
จัดกิจกรรมใน
ระหวางมหาวิทยาลัย
กิจกรรม ทั้ง 5
กิจกรรม ทั้ง 6
ความรวมมือในการ ครั้งครั้งตอไป
3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ทํากิจกรรมเปน
4. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
3. ภูมิทัศนของโรงเรียนดี 3. ภูมิทัศนของโรงเรียนดี อยางดี
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 ขึ้น
ขึ้น
4. ผลการประเมินความพึง 4. มีผลการประเมินความ
พอใจในการจัดกิจกรรมไม พึงพอใจในการจัด
นอยกวา 3.51
กิจกรรม 4.00
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1.ดานกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น”
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ/
การประเมินผล
ผลการดําเนินการ
ขอเสนอแนะ
นําผลการ
กิจกรรม
ความสําเร็จ
ประเมินมา
ปรับปรุง
วันที่ 27
โครงการพัฒนาอัตลักษณ 1. เพือ่ ใหนักศึกษามีสวนรวมใน 1. นักศึกษามีสวนรวมใน 1. มีนักศึกษาเขารวม
ใหปรับแนวทางการ ปรับแผนการจัด
กรกฎาคม
นักศึกษาวไลยอลงกรณ ใน กิจกรรมจิตอาสาของ
กิจกรรม จํานวน 500 คน กิจกรรม จํานวน 500 คน ทํากิจกรรมจิต
กิจกรรมโดยใหมี
2560
พระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัย
2. มีนักศึกษาเขารวม
2. มีนักศึกษาทั้ง 6 คณะ อาสาใหมีความ
การประชา
Big Cleaning Day
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
กิจกรรม ทั้ง 6 คณะ 1
และ 1 วิทยาลัย
นาสนใจ
สัมพันธตัวอยาง
ระหวางคณะ/วิทยาลัย
วิทยาลัย
3. มีผลการประเมิน3.98
รุนพี่ที่ทํากิจกรรม
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
3. ผลการประเมินความพึง
จิตอาสาอยาง
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 พอใจในการจัดกิจกรรมไม
ตอเนื่อง เพื่อให
นอยกวา 3.51
รุนนองเห็นเปน
ตัวอยางและ
ปฎิบัติตามรุนพี่
7-11
กิจกรรมการแขงขันกีฬา
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมใน 1. นักศึกษามีสวนรวมใน 1. มีนักศึกษาเขารวม
งบประมาณ
มหาวิทยาลัย
พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยแหงประเทศ กิจกรรมการแขงขันกีฬา
กิจกรรม จํานวน 30 คน กิจกรรม จํานวน 30 คน สนับสนุนในการเขา กําหนดเกณฑ
2559
ไทย ครั้งที่ 44
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
2. มีนักศึกษาเขารวม
2. มีนักศึกษารวม
รวมการแขงขันมี คัดเลือกจากการ
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
กิจกรรม ทั้ง 75
กิจกรรม จํานวน 75
อยางจํากัด จัดสง แขงขันกีฬา
ระหวางมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เขารวมการแขงขัน มหาวิทยาลัย
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
3. ผลการประเมินความพึง 3. มีผลการประเมิน 4.46 ไดบางประเภท
ราขภัฏเขต
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 พอใจในการจัดกิจกรรมไม
ภูมิศาสตรภาค
นอยกวา 3.51
กลาง อันดับที่1
และ 2 เทานัน้
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1.ดานกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น”
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ/
การประเมินผล
ผลการดําเนินการ
ขอเสนอแนะ
นําผลการ
กิจกรรม
ความสําเร็จ
ประเมินมา
ปรับปรุง
11
กิจกรรมการแขงขันเปตอง 1. เพื่อใหนักศึกษาและ
1.นักศึกษาและ
1. มีนักศึกษาและ
งบประมาณ
ของบประมาณ
กุมภาพันธ วไลยอลงกรณโอเพน
บุคคลภายนอกมีสวนรวมใน
บุคคลภายนอกมีสวนรวม บุคคลภายนอกเขารวม สนับสนุนในการเขา สนับสนุน
2560
กิจกรรม
ในกิจกรรม จํานวน 50 ทีม กิจกรรม จํานวน ทีม 64 รวมการแขงขันมี เพิ่มเติมจาก
2. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
2. ผลการประเมินความพึง ทีม
อยางจํากัด เงิน
มหาวิทยาลัย
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 พอใจในการจัดกิจกรรมไม 2. มีผลการประเมิน 4.20 รางวัลในการ
นอยกวา 3.51
แขงขันนอย
2.ดานกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
14-17
กิจกรรมการแขงขันกีฬา
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมใน 1. นักศึกษามีสวนรวมใน 1. มีนักศึกษาเขารวม
นักกีฬามีการ
หางบประมาณ
มีนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
กิจกรรม
กิจกรรม จํานวน 100 คน กิจกรรม จํานวน 500
ฝกซอมกีฬา
สนับสนุนการ
2560
ภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
2. มีนักศึกษาเขารวม
คน
มากกวา 1 เดือน ฝกซอมกีฬาจาก
28
ระหวางมหาวิทยาลัย
กิจกรรม ทั้ง 6
2. มีนักศึกษาทั้ง 5
แตมีงบประมาณ หนวยงาน
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเขารวม
สนับสนุนการ
ภายนอก
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 3. ผลการประเมินความพึง 3. มีผลการประเมิน4.41 ฝกซอมกีฬาไมเกิน
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
1 เดือนหรือนอย
นอยกวา 3.51
กวา
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2.ดานกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ (ตอ)
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ
24 มิถุนายน กิจกรรมการแขงขันกีฬา
2560
นักศึกษาภาคพิเศษแบบ
เต็มเวลา (เสาร-อาทิตย)

27-31
มีนาคม
2560

กิจกรรมการแขงขันกีฬา
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย
“เจาฟาเกมส”

การประเมินผลความสําเร็จ

ผลการดําเนินการ

ขอเสนอแนะ

นําผลการประเมิน
มาปรับปรุง
1. เพื่อใหนักศึกษามีสว นรวม 1. นักศึกษามีสวนรวมใน
1. มีนักศึกษาเขารวม
นักศึกษาบางคนไมให ควรใหนักศึกษารูถึง
ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรม จํานวน 500 คน
กิจกรรม จํานวน 500 ความสําคัญในการ
วัตถุประสงคของ
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย 2. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม คน
แขงขันกีฬาแตให
การแขงขันกีฬา
ระหวางคณะ/วิทยาลัย
ทั้ง 4 คณะ
2. มีนักศึกษาทั้ง 4 คณะ ความสําคัญในการ
และจัดกิจกรรมให
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ 3. ผลการประเมินความพึง
เขารวม
รวมงานเลี้ยงโตะจีน มีความนาสนใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา พอใจในการจัดกิจกรรมไม
3. มีผลการประเมิน4.20
ยิ่งขึ้น
3.51
นอยกวา 3.51
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม 1. นักศึกษามีสวนรวมใน
1. มีนักศึกษาเขารวม
1.นักศึกษาบางคน
1.ควรใหนักศึกษารู
ในกิจกรรม
กิจกรรม จํานวน 800 คน
กิจกรรม จํานวน 800
ไมใหความสําคัญใน ถึงวัตถุประสงคของ
2. เพื่อใหนักศึกษามี
2. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม คน
การแขงขันกีฬาแตให การแขงขันกีฬาโดย
เครือขายระหวางคณะ/
ทั้ง 6 คณะ 1 วิทยาลัย
2. มีนักศึกษาทั้ง 6 คณะ ความสําคัญในการ
ไมมุงเนนเฉพาะการ
วิทยาลัย
3. ผลการประเมินความพึง
และ 1 วิทยาลัย
แขงขันกองเชียร และ แขงขันกองเชียร
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ พอใจในการจัดกิจกรรมไม
3. มีผลการประเมิน3.64 เชียรลีดเดอรมากกวา และเชียรลีดเดอร
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา นอยกวา 3.51
2.บุคลากรกองพัฒนา 2.ผูดําเนินโครงการ
3.51
นักศึกษาควรทําความ ควรประชุม
เขาใจขั้นตอนการ
บุคลากรกองพัฒนา
ดําเนินกิจกรรมและ นักศึกษาเพื่อชี้แจง
ควรมีการ
และทําความเขาใจ
ประสานงานกับ
ในขั้นตอนการ
คณะกรรมการให
ดําเนินกิจกรรมให
ชัดเจน
ชัดเจน
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3.ดานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ

การประเมินผลความสําเร็จ

วันที่ 25-26 กิจกรรมสิงห-ราชภัฏ 1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
พฤศจิกายน “ทําฝายชะลอน้ํารักษา ในกิจกรรมทําฝายชะลอน้าํ
2559
ระบบนิเวศน”
2. เพื่อสรางฝายชะลอน้าํ
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 30 คน
2. มีฝายชะลอน้ํา จํานวน 1
ฝาย
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม 1. นักศึกษามีสวนรวมใน
ในกิจกรรม
กิจกรรม จํานวน 30 คน
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ 2. ผลการประเมินความพึง
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา พอใจในการจัดกิจกรรมไม
3.51
นอยกวา 3.51

มีนาคม
2560

กิจกรรม รด จิตอาสา

2-14
มิถุนายน
2560

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ชนบท
ในกิจกรรมจิตอาสา
2.นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 50 คน
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51

ผลการดําเนินการ

ขอเสนอแนะ

นําผลการประเมิน
มาปรับปรุง
1.มีนักศึกษาเขารวม
สถานที่ในการดําเนิน ประชุมคัดเลือก
กิจกรรม จํานวน 30 คน กิจกรรมคอนขางไกล สถานที่ในการจัด
2. มีฝายชะลอน้ํา
จึงทําใหการเดิน ทาง กิจกรรม เพื่อให
จํานวน 1 ฝาย
ในการทํากิจกรรม
การเดินทางมีความ
3. มีผลการประเมิน
(ฝาย) ใชระยะ เวลา สะดวก และใชเวลา
4.30
ในการเดินทางนาน เดินทางนอย
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 30 คน
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 4.64

1. ควรเพิ่มระยะเวลา
ในการออกคายให
มากกวานี้
2.ควรจัดคายพัฒนา
ชนบทแบบนี้อีก
3.ควรเลือกคนให
เหมาะสมกับงาน
1. มีนักศึกษาเขารวม
1. ควรเพิ่มระยะ
กิจกรรม จํานวน 53 คน เวลาในการออกคาย
2. มีนักศึกษาทั้ง 5
ใหมากกวานี้
มหาวิทยาลัย
2.ควรจัดคายพัฒนา
3. มีผลการประเมิน
ชนบทแบบนี้อีก
4.64
3.ควรเลือกคนให
เหมาะสมกับงาน
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1.ประชุมหารือการ
จัดกิจกรรม
2.สํารวจพื้นที่และ
เลือกความถนัด
เฉพาะดานในการ
ทํากิจกรรม
1.ประชุมหารือการ
จัดกิจกรรม
2.สํารวจพื้นที่และ
เลือกความถนัด
เฉพาะดานในการ
ทํากิจกรรม
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3.ดานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ
พฤษภาคม
2560

วันที่ 27
กรกฎาคม
2560

การประเมินผลความสําเร็จ

กิจกรรมคายอาสา 6
ราชภัฎ
ครั้งที่ 3

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมจิตอาสา
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางมหาวิทยาลัย
3. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น
โรงเรียน
4. นักศึ กษามี ค วามพึ งพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 60 คน
2. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย
3. ภูมิทัศนของโรงเรียนดีขึ้น
4. ผลการประเมิ น ความพึ ง
พอใจในการจั ด กิ จ กรรมไม
นอยกวา 3.51

โครงการพัฒนาอัต
ลักษณนักศึกษา
วไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ
Big Cleaning Day

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ใน กิ จ ก รร ม จิ ต อา ส าข อ ง
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางคณะ/วิทยาลัย
3. นักศึ กษามี ค วามพึ งพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 500 คน
2. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ทั้ง 6 คณะ 1 วิทยาลัย
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51

ผลการดําเนินการ

ขอเสนอแนะ

นําผลการประเมิน
มาปรับปรุง
1. นักศึกษามีสวนรวมใน 1. อาหารอรอย
ประชุมหารือเตรียม
กิจกรรม จํานวน 70 คน 2 . นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ห า ส ถ า น ที่ จั ด
2. มีนักศึกษาเขารวม
มหาวิทยาลัยใหความ กิจกรรมในครั้งครั้ง
กิจกรรม ทั้ง 6
ร ว ม มื อ ใ น ก า ร ทํ า ตอไป
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมเปนอยางดี
3. ภูมิทัศนของโรงเรียนดี
ขึ้น
4. มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 4.00
1. มีนักศึกษาเขารวม
ให ป รั บ แนวทางการ ปรับแผนการจัด
กิจกรรม จํานวน 1000 ทํ า กิ จ กรรมจิ ต อาสา กิจกรรมโดยใหมี
คน
ใหมีความนาสนใจ
การประชาสัมพันธ
2. มีนักศึกษาทั้ง 6 คณะ
ตัวอยางรุนพี่ทที่ ํา
และ 1 วิทยาลัย
กิจกรรมจิตอาสา
3. มีผลการประเมิน3.98
อยางตอเนื่อง
เพื่อใหรุนนองเห็น
เปนตัวอยางและ
ปฎิบัติตามรุนพี่
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4.ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ
1 ธันวาคม
2559

วันที่ 14
กุมภาพันธ
2560

การประเมินผลความสําเร็จ

ผลการดําเนินการ

ขอเสนอแนะ

นําผลการประเมิน
มาปรับปรุง
กิจกรรมพิธีอัญเชิญตรา 1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม 1. นักศึกษามีสวนรวมใน
1. มีนักศึกษาเขารวม
1.นักศึกษาบางคนที่ 1.กําหนดผูปฎิบัติ
พระราชลัญจกร
ในกิจกรรมพิธีอัญเชิญตรา
กิจกรรม จํานวน 1,000 คน กิจกรรม จํานวน 1,400 ไดรับมอบหมายให
หนาที่แตละดานให
พระราชลัญจกร
2. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม คน
ปฎิบัติหนาที่ไมมา
ชัดเจนและกําหนด
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ ทั้ง 6 คณะ 1 วิทยาลัย
2. มีนักศึกษาทั้ง 6 คณะ ปฎิบัติหนาที่ในวันจัด บุคคลากรกํากับ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3. ผลการประเมินความพึง
และ 1 วิทยาลัย
กิจกรรม
ดูแลนักศึกษาอยาง
3.51
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
3. มีผลการประเมิน
2. นักศึกษาบางคน เครงครัด
นอยกวา 3.51
3.98
ไมไดรับของที่ระลึก 2.ควรจัดของที่
ระลึกใหเพียงพอ
กับนักศึกษาและใช
งบประมาณอยาง
คุมคา
กิจกรรมคุณลักษณะที่ 1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม 1. นักศึกษามีสวนรวมใน
1. มีนักศึกษาเขารวม
สถานที่จดั อบรมควร ประชุมหารือเพื่อ
พึงประสงคของ
ในกิจกรรม“งามอยางไทย
กิจกรรม จํานวน 100 คน
กิจกรรม จํานวน 100
จะเปนหองประชุม
เลือกสถานที่จัด
นักศึกษาหอพัก “งาม วไลยอลงกรณ”
2. ผลการประเมินความพึง
คน
กิจกรรม
อยางไทยวไลย
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ พอใจในการจัดกิจกรรมไม
2. มีผลการประเมิน
อลงกรณ”
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา นอยกวา 3.51
ความพึงพอใจในการจัด
3.51
กิจกรรม 3.80
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4.ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (ตอ)
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ
22 สิงหาคม กิจกรรมรณรงคการรับ
– 9 กันยายน นองใหมตามหลัก
2559
จริยธรรมและรณรงค
ปลอดเหลาใน
สถานศึกษา

เพื่อใหนักศึกษามีการรับนอง
ใหมตามหลักจริยธรรมและ
รณรงคปลอดเหลาใน
สถานศึกษา

5.ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
เมษายน กิจกรรมวันสงคกรานต 1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
2560
ในกิจกรรมวันสงคกรานต
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51

การประเมินผลความสําเร็จ

นําผลการประเมิน
มาปรับปรุง
รายงานผลการรับนองใหมตาม รูปภาพการรับนอง นักศึกษาไมปฎิบัติตาม คณะ/วิทยาลัยตอง
หลักจริยธรรมและรณรงค
ใหมตามหลัก
กติกาการรับนอง มีการ กําหนดใหมีอาจารย
ปลอดเหลาในสถานศึกษา
จริยธรรมและรณรงค รับนองเกินเวลาที่
กํากับดูแลการรับ
ปลอดเหลาใน
กําหนด ผูที่มาประชุม นองอยางเครงครัด
สถานศึกษา
เรื่องการรับนองไมไดไป
แจงใหนักศึกษาทราบ
ขอมูลหรือนักศึกษา
ทราบขอมูลแลวไม
ปฎิบัติตาม
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม วันสงคกรานต
จํานวน 50 คน
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไมนอย
กวา 3.51

ผลการดําเนินการ

ขอเสนอแนะ

1. มีนักศึกษาเขารวม ไมควรจัดกิจกรรม
กิจกรรม จํา นวน 50 ในชวงวันหยุด
คน
2. มี นั ก ศึ ก ษาทั้ ง 6
คณะและ 1 วิทยาลัย
3. มีผลการประเมิน
4.59
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4.ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (ตอ)
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
วัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรม
5 กรกฏาคม กิจกรรมแหเทียนพรรษา
1. เพื่อใหนักศึกษามีสว นรวม
2560
ในกิจกรรม
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51
พฤศจิกายน กิจกรรมสืบสานประเพณีวัน 1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
2559
ลอยกระทง
ในกิจกรรมวันลอยกระทง
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51
20 มกราคม โครงการรําลึกในพระมหา
2560
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบ
ดีจักรี นฤบดินทร ชยามินท
ราธิราช บรมนาถบพิตร ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรม
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51

การประเมินผล
ความสําเร็จ
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 50 คน
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา
3.51
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม วันลอยกระทง
จํานวน 300 คน
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 150 คน
2. มีนักศึกษาทัง้ 6 คณะ
และ 1 วิทยาลัย
3. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา
3.51

ผลการดําเนินการ

ขอเสนอแนะ

นําผลการประเมิน
มาปรับปรุง
1. มีนักศึกษาเขารวม 1.นั ก ศึ ก ษาบางคนไม 1.ควรมีการ
กิ จ ก ร ร ม จํ า น ว น ทราบขาวสาร การจัด ประชาสัมพันธ ปาย
50 คน
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ
2. มี ผ ลการประเมิ น
เว็บไซต เว็บเพจ
4.64
และหนังสือแจง
ประชาสัมพันธตาม
หนวยงาน
-

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมจํานวน392คน
2. มีนักศึกษาทัง้ 6
คณะและ 1 วิทยาลัย
3. มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมคาเฉลี่ย
4.38

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

56

-

-

-

-

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.กิจกรรมดานอื่นๆ
วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

วันที่ 12 โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
พฤศจิกายน ที่พึงประสงคของนักศึกษา
2559
หอพัก

25-26
กุมภาพันธ
2560

วัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรม
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางนักศึกษาหอพัก
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51

การประเมินผล
ความสําเร็จ
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 50 คน
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 6 คณะ 1
วิทยาลัย
3. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51

ผลการดําเนินการ

ขอเสนอแนะ

1. นักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรม
จํานวน 150 คน
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 6 คณะ
1 วิทยาลัย
3. มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 3.74
กิจกรรมสรางเครือขายแกน 1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม 1. นักศึกษามีสวนรวมใน 1. นักศึกษามีสวน
ควรมีการเปลี่ยน
นํานักศึกษารวมปองกันและ ในกิจกรรมสรางเครือขายแกน กิจกรรม จํานวน 50 คน รวมในกิจกรรม
สถานทีใ่ นการจัด
จํานวน 50 คน
กิจกรรม
แกไขปญหายาเสพติดและ นํ า นั ก ศึ ก ษาร ว มป อ งกั น และ 2. มีนักศึกษาเขารวม
โรคเอดส
แกไขปญหายาเสพติดและโรค กิจกรรม ทั้ง 6 คณะ 1 2. มีนักศึกษาเขารวม
วิทยาลัย
เอดส
กิจกรรม ทั้ง 6 คณะ
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย 3. ผลการประเมินความ 1 วิทยาลัย
พึงพอใจในการจัด
ระหวางคณะ/วิทยาลัย
3. ผลการประเมิน
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน กิจกรรมไมนอยกวา
ความพึงพอใจในการ
การจั ด กิ จ กรรมไม น อ ยกว า 3.51
จัดกิจกรรม 4.00
3.51
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นําผลการประเมิน
มาปรับปรุง

-

ประชุมหารือเพื่อหา
สถานที่จดั กิจกรรม
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6.กิจกรรมดานอื่นๆ
วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

วัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ใน
การเขียนโครงการซึ่งใช
กระบวนการ PDCA
2. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51

การประเมินผล
ความสําเร็จ
1. นักศึกษามีความรูใน
การเขียนโครงการตาม
กระบวนการ PDCA
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51
1. นักศึกษาและศิษยเกา
มีสวนรวมในกิจกรรม
จํานวน 100 คน
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 300 คน
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา
3.51

พฤษภาคม
2560

กิจกรรมอบรมใหความรู
การประกันคุณภาพแก
นักศึกษา (PDCA)

20
พฤษภาคม
2560

กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฎิบัติการ เรื่องการพัฒนา
ความรูและประสบการณ
ทางวิชาชีพ

1. เพื่อใหนักศึกษาและศิษย
เกามีสวนรวมในกิจกรรม
2. นักศึกษาและศิษยเกามี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา 3.51

26
พฤษภาคม
2560

กิจกรรมปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาสูอาชีพ ประจําป
การศึกษา 2559 และปจฉิม
นิเทศนักศึกษา กยศ.
ประจําปการศึกษา 2559

1. เพื่อใหนักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษามีสวนรวมกิจกรรม
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51

ผลการดําเนินการ

ขอเสนอแนะ

1. นักศึกษามีความรู
ในการเขียนโครงการ
ตามกระบวนการ
PDCA
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 4.00
1. นักศึกษาและศิษย
เกามีสวนรวมใน
กิจกรรมจํานวน100คน
2. มี ผ ลการประเมิ น
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 4.00
1. มีนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรม
จํานวน 300 คน
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 3.83

นักศึกษาบางชมรมไม
เขารวมการอบรม

นําผลการประเมิน
มาปรับปรุง
ควรกําหนดใหผูนํา
นักศึกษาประธาน
ชมรมทุกชมเขารวม
กิจกรรม

ควรจัดกิจกรรมอบรม
ทางวิชาชีพที่
หลากหลาย

กําหนดประชุมหารือ
การอบรมทาง
วิชาชีพ

นักศึกษาบางสวนไม
สนใจเขารวมกิจกรรม

ควรมีการ
ประชาสัมพันธ ปาย
ประชา สัมพันธ
เว็บไซต เว็บเพจ
และหนังสือแจง
ประชาสัมพันธตาม
หนวยงาน
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.5.4(1)
สรุปรายงานโครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ Big
Cleaning Day วันที่ 11 กันยายน 2559
1.5.4(2)
สรุปรายงานกิจกรรมสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศนและจัดทําสื่อ
การเรียนรู” ระหวางวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2559
1.5.4(3)
สรุปรายงานกิจกรรมคายอาสา 6 ราชภัฎ ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2560
ณ โรงเรียนวัดยาง อําแสวงหา จังหวัดอางทอง
1.5.4(4)
สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 44 ระหวางวันที่ 7
– 11 พฤศจิกายน 2559
1.5.4(5)
สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 28
วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.5.4(6)
สรุปรายงานกิจกรรมแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 ระหวางวันที่ 27-31
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.5.4(7)
สรุปรายงานโครงการไหวครู ประจําปการศึกษา 2559 วันที่ 15 กันยายน 2559
1.5.4(8)
สรุปรายงานโครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.5.4(9)
สรุปรายงานกิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก“งามอยางไทยวไลยอลงกรณ”
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.5.4(10)
โครงการรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร ชยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.5.4(11)
สรุปรายงานกิจกรรมวันสงกรานต วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
1.5.4(12)
สรุปรายงานกิจกรรมแหเทียนพรรษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดคุณหญิงสมจีน
 ขอ 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามที่ ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ได กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ประจํ า ป
งบประมาณ 2560 แลวนั้น ประชุมเพื่อวิเคราะหและประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
ประจําปงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุม สสร.302 อาคารสงเสริมการเรียนรู โดยมี
การสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค จํานวน 3 ขอ ดังนี้

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน

1.รอยละของกิจกรรมที่ดาํ เนินการตาม
แผนการจัดกิจกรรม
2.คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรม
มีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51
3.รอยละการใชงบประมาณตามแผน

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ไมนอยกวา
รอยละ 80

25 กิจกรรม
คิดเปนรอยละ 100

บรรลุ/ไม
บรรลุ

หมายเหตุ

บรรลุ

ขอมูล
20 ก.ย.60

บรรลุ

มีคาเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.51
ไมนอยกวา
รอยละ 80

คิดเปนรอยละ
95.27
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.5.5(1)
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปงบประมาณ 2560
1.5.5(2)
สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

 ขอ 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
กองพั ฒ นานั กศึ กษามี ส รุ ป การนําผลการประเมิ น ไปปรับ ปรุงแผนหรือปรับ ปรุงการจั ดกิจ กรรม
(เอกสารหมายเลข 1.5.6(1)) และมีการประชุมเสนอแนะแนวทาง (เอกสารหมายเลข 1.5.6(2)) เพื่อนําผล
การประเมินจากในปนี้ ไปปรับปรุงกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา โดยไดสรุปในรายงานการประชุมวันที่ 13 - 14
มิถุนายน 2559 (เอกสารหมายเลข 1.5.6(3)) อาทิ เชน
- กิจกรรมโครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ Big Cleaning
Day วันที่ 2 กันยายน 2558 ปญหาในการดําเนินกิจกรรม คือ จุดบริการน้ําดื่มไมทั่วถึง และมีอุปกรณนอยกวา
จํานวนนักศึกษาที่ทํากิจกรรม มีการนํามาปรับปรุงโดย คือ เพิ่มจุดใหบริการน้ําดื่มใหมากขึ้น และเพิ่มอุปกรณ
ใหมากขึ้น
- กิจกรรมสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศนและจัดทําสื่อการเรียนรู” ระหวาง
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2559 ณ อุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว ปญหาในการดําเนินกิจกรรม คือ
สถานที่ในการดําเนินกิจกรรมคอนขางไกลจึงทําใหการเดินทางในการทํากิจกรรม (ฝาย) ใชระยะเวลาในการ
เดินทางนาน มีการนํามาปรับปรุงโดย คือ ประชุมคัดเลือกสถานที่ในการจัดกิจกรรม เพื่อใหการเดินทางมีความ
สะดวก และใชเวลาเดินทางนอย
- กิจกรรมโครงการไหวครู ประจําป 2558 วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร 80 ป
วไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปญหาในการดําเนินกิจกรรม คือ การ
ดํา เนิน การไม เป น ตามกํ าหนดการ ควรดํ า เนิน การตามกําหนดการ ผูมามอบทุนมาไมครบตามจํานวนทุนมี
การนํามาปรับปรุงโดย คือ มีการประสานงานผูมอบทุนใหมาถึงงานตามกําหนดการ
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.5.6(1)
สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1.5.6(2)
รายงานการประชุมวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
1.5.6(3)
รายงานการประชุมวันที่ 13–14 มิถุนายน 2559
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ

6 ขอ (ขอ 1-6)
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 1.5
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. กองพัฒนานักศึกษาไดรับความรวมมือจาก
1. มีการจัดประชุมการจัดกิจกรรมรวมกับคณบดี รอง
คณบดี รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา และนักกิจการ คณบดีฝายกิจการนักศึกษา และนักกิจการนักศึกษาของ
นักศึกษาของแตละคณะ/วิทยาลัยเปนอยางดีในการจัด แตละคณะ/วิทยาลัย
กิจกรรมตางๆ
2. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมให
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
มากยิ่งขึ้น
ในพระบรมราชูปถัมภ ใหความสนใจในการเขารวม
3. จัดอบรมแกนนํานักศึกษาเพือ่ ใหมีศักยภาพในการ
กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย
เปนแกนนําในการจัดกิจกรรม
3. มีแกนนํานักศึกษา องคการนักศึกษา และสภา
นักศึกษา ที่ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม
เปนอยางดี
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ไมควรจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม ในวันและเวลา
1. มีการกําหนดวันจัดกิจกรรมไมใหตรงกับกิจกรรม
เดียวกัน
ของคณะ/วิทยาลัยหรือหนวยงานอื่นๆ
2. ควรจัดกิจกรรมไมใหตรงกับเวลาเรียนของ
2. ควรจัดกิจกรรมในวันพุธ เวลา 13.00-16.30 น.
นักศึกษา
เพื่อไมใหกระทบกับเวลาเรียนของนักศึกษา
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรม Google App For Education สําหรับอาจารยและบุคลากร เพื่อพัฒนา
อาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกหนวยงาน หลังจากไดรับการอบรม อาจารยและบุคลากร สามารถนํา
โปรแกรม Google App For Education มาใชในการจัดเก็บขอมูล ติดตอประสานงาน สงขอมูลขาวสารกับ
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภและหนวยงานภายนอก
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.5
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร พิชญกุล
2) นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท
หนวยงานรับผิดชอบหลัก :
กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท : 02-909-1428
E-mail : thiti_aor@hotmail.com
varaporn2548@hotmail.com

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) นางสาวบัวทิพย บุญประเสริฐ 2) นางสาวมลิวรรณ พันธภักดิ์
3) นายมาโนช เงาภูทอง 4) นางสาวมาส ดอกสรอย
หนวยงานรับผิดชอบรวม : คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท : 02-909-1428
E-mail : buatipied@hotmail.com
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1
: ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบ
: รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
 ขอ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคมหาวิทยาลัย
มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได
ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล เพื่อใหทุกคณะ/หนวยงานและหนวยงานภายนอก สามารถเขาถึงขอมูลได ดังนี้
1. ระบบฐานขอมูลนักวิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.1(1)) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
จัดทําระบบการจัดการสารสนเทศการวิจัย เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลนักวิจัย โดยกําหนดใหลงทะเบียน
นักวิจัยผานทางระบบออนไลน ซึ่งมีการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ 1) โครงการวิจัย 2) งบประมาณ 3)แหลงทุน
4) การตีพิมพเผยแพร 5) ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล และ 6) การนํางานวิจัยไปใชประโยชน
2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (National Research Management System: NRMS)
ที่หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงฐานขอมูลได (เอกสารหมายเลข 2.1.1(2))
3. ระบบการสืบคน/แหลงคนควางานวิจัย โดยสํานักวิทยบริการจะเปนผูใหบริการฐานขอมูล
ออนไลนใหแก นักวิจัย คณาจารย นักศึกษา เชน ฐาน Collection ยอยแยกตามสาขาวิชา ทั้ง 14 ฐาน
ฐานขอมูลของ สกอ. ฐานขอมูลที่บอกรับเปนสมาชิก และฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย เพื่อประโยชนในการ
สืบคนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (เอกสารหมายเลข 2.1.1(3)) และสามารถใชบริการ
VRU Library VPN เชื่อมตออินเทอรเนตจากที่บานตนเองเขามาสืบคนที่สํานักวิทยบริการและฐานขอมูล
ออนไลนที่ใหบริการตางๆ ได (เอกสารหมายเลข 2.1.1(4)) รวมไปถึงฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัย
และพัฒนา (เอกสารหมายเลข 2.1.1(5)) และฐานขอมูลดานทรัพยสินทางปญญา (เอกสารหมายเลข
2.1.1(6))
4. เว็บไซตของสถาบันวิจัย www.rd.vru.ac.th ซึ่งมีขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.1.1(7)) เชน
1) แผนกลยุทธ 2556-2560 และฉบับทบทวน 2558-2560 ซึ่งภาคีทุกสวนของมหาวิทยาลัย
รวมถึงผูแทนคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรวมกันกําหนดนโยบาย ทิศทางการวิจัย เพื่อจัดทําแผนฯ และ
กรอบการดําเนินการโครงการวิจัยมุงเปาของมหาวิทยาลัย สูการพัฒนางานวิจัยคุณภาพงานวิจัยที่เอื้อตอการ
พัฒนาชุมชนทองถิ่น (เอกสารหมายเลข 2.1.1(8))
2) แผนปฏิบัติราชการประจําป (เอกสารหมายเลข 2.1.1(9))
3) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยตางๆ (เอกสารหมายเลข 2.1.1(10))
4) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทตางๆ (เอกสารหมายเลข 2.1.1(11))
5) คูมือการวิจัย เพื่อใหผูบริการและคณาจารย รวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนได (เอกสารหมายเลข 2.1.1(12))
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5. ฐานข อ มู ล สํ า หรั บ เผยแพร บ ทความวิ จั ย ผ า นสารสนเทศทางเว็ บ ไซต เพื่ อเผยแพร
งานวิ จั ย สู ส าธารณชน (เอกสารหมายเลข 2.1.1(13)-(14)) ผ า น https://www.tci-thaijo.org/
index.php เพื่อเผยแพรงานวิจัยสูสาธารณชน เพื่อเปนแหลงสืบคนขอมูล บทความเผยแพรงานวิจัยของ
คณาจารย ซึ่งมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลได โดยดาวนโหลดเอกสารออนไลน
โดยมหาวิทยาลัยมีวารสารที่อยูในระบบ 4 วารสาร คือ 1) วารสารบัณฑิตศึกษา 2) วารสารวไลยปริทัศน 3)
วารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 4) วารสารวิจัยและพัฒนา สายสังคมศาสตร
นอกจากระบบของสวนกลางมหาวิทยาลัยแลว แตละคณะยังสงเสริมระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมของคณะดานการวิจัย เชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ พัฒนา
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเว็บไซตดานการสงเสริมการทําวิจัยของคณะ มีขอมูลออนไลน มีแหลง
เชื่อมโยงขอมูลงานวิจัยจากหนวยงานภายนอก มีนําไปใชประโยชนจากงานวิจัย และไดรับหนังสือตอบรับ
ขอบคุณในการนําไปใชประโยชน มีขอมูลทองถิ่นที่ เปนประโยชนตอการวิจัย มีการประชาสัมพันธและ
เผยแพรองคความรูจากงานวิจัย มีบทความเผยแพรงานวิจัยของคณาจารยสูสาธารณชน เปนตน
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.1(1)
ระบบฐานขอมูลนักวิจยั สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://researcher.vru.ac.th/)
2.1.1(2)
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ(National Research Management
System: NRMS)
2.1.1(3)
บริการฐานขอมูลออนไลน สํานักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20)
2.1.1(4)
ระบบ VRU Library VPN (http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852 )
2.1.1(5)
ฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัย
2.1.1(6)
ฐานขอมูลทรัพยสนิ ทางปญญา
2.1.1(7)
เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา(http://rd.vru.ac.th)
2.1.1(8)
แผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ป
2.1.1(9)
แผนปฏิบัติราชการประจําป
2.1.1(10)
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย
2.1.1(11)
ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย
2.1.1(12)
คูมือการวิจัย
2.1.1(13)
การเผยแพรบทความวิจัย ผานระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php
2.1.1(14)
โปรแกรมระบบวารสารออนไลน สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://journal.vru.ac.th/main.php
6

6
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 ขอ 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้
- ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค หรื อ หน ว ยวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ห รื อ ศู น ย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร า งสรรค การจั ด ให มี ศ าสตราจารย อาคั น ตุ ก ะหรื อ ศาสตราจารย รั บ เชิ ญ (Visiting
Professor)
มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ดังนี้
1. หองปฏิบัติการวิจัย ศูนยวิทยาศาสตร ที่ใหบริการดานหองปฏิบัติการ โดย ใหบริการกับ
นักศึกษา คณาจารย และนักวิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.2(1)) และมีระบบรักษาความปลอดภัยของ
หองปฏิบัติการ โดยผานการประเมินความสามารถหองปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
หมายเลขการรับรองระบบงานที่-0102 ออกให ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 หมดอายุ วันที่ 16 พฤษภาคม
2562 ของสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ ซึ่งมีขอกําหนด กฎระเบียบ และ
เงื่อนไขการรับรองหองปฏิบัติการครอบคลุมทุกดาน ตั้งแตดานการเตรียมตัวอยางไปจนถึงความชํานาญใน
การวิเคราะหทดสอบ การเก็บบันทึกและรายงานผล ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การ
ปฏิบัติการแกไขและปองกัน สถานที่และสภาพแวดลอม เครื่องมือ รวมถึงการประมาณคาความไมแนนอน
เปนตน (เอกสารหมายเลข 2.1.2(2)) และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการโดยใชระบบคีย
การดผานเขา-ออก ภายหลังเวลาราชการ เปนตน
นอกจากนั้ น คณะต า งๆ ยั ง ให บ ริ การสิ่ ง สนับ สนุ น การวิ จั ย แก ค ณาจารย นั กศึ กษา และ
บุคคลภายนอก ตามบริบทของคณะ เชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนศูนยเครื่องมือในการใหบริการ
ทางดานอุตสาหกรรมเกษตร เปนตน
2. ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยจัดตั้ง “คลินิกวิจัย”เพื่อให
คําปรึกษาและความรูเกี่ยวกับงานวิจัยใหกับนักศึกษา คณาจารย และนักวิจัย จากผูทรงคุณวุฒิทางดานการ
วิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.2(3)) และดําเนินการในรูปแบบบริการวิชาการ และการสัมมนา
3. แหลงบริการสารสนเทศในการสืบคนผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยมีการใหบริการที่เอื้อตอการเรียนการวิจัย โดยมี การใหบริการผานสํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหบริการหนังสือใหมผานทางหองบรรณาภิรมย และหนังสือทั่วไปอื่นๆ
ภายในหองสมุด มีการสํารวจความตองการทรัพยากร เชน เอกสาร ตํารา ที่ใชประกอบการเรียนการสอน
และการวิจัยผานทางสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ ในการดําเนินการจัดซื้อตอไป
สําหรับการคนควาขอมูลการวิจัย ผานรูปแบบตางๆ (เอกสารหมายเลข 2.1.2(4)) และ
ให บ ริ ก ารฐานข อมู ล ออนไลน ทั้ ง แบบบอกรั บ สมาชิ กและแบบได รั บ การสนั บ สนุ น จาก สกอ. ตลอดจน
ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย ฐานขอมูลการสืบคนงานวิจัย เชน Science Direct, Pro Quest และยังมี
สัญญาณ WiFi ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และติดตั้งภายในหองตางๆ ใหอาจารยไดศึกษาคนควาสืบคนขอมูล
งานวิจัย ผานทาง เว็บไซต และเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา และ เว็บไซตอื่นๆ (เอกสาร 2.1.2(5)) และ
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกคณาจารย นักศึกษา และนักวิจัย ในการสืบคนขอมูลดังกลาวจากที่บาน ผาน
ทาง VRU Library VPN (เอกสารหมายเลข 2.1.2(6))
4. มหาวิทยาลัยสงเสริมการดําเนินการกับเครือขายดานการวิจัย และรวมจัดการประชุม
วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อใหเกิดบรรยากาศในการวิจัย
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4.1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการกับเครือขายดานการวิจัย โดยบรรรจุเปนโครงการสราง
เครือขายความรวมมือดานการทําวิจัยและการผลิตงานสรางสรรค และมีการดําเนินการ (เอกสารหมายเลข
2.1.2(7)) เชน
1) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมกับ สกว. และพัฒนาชุด
โครงการรวมกัน 2 โครงการคือ
1.1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและขอเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนทองถิ่น
ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสูความเปนเลิศดานการพัฒนาทองถิ่นของ “กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุม
ศรีอยุธยา”
1.2) โครงการ “การถอดบทเรียนระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
2) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย รวมกับ สกอ. ในการดําเนินงาน
ผานศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3) คณะทํางานวิชาการรับใชสังคมของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการรวมกับเครือขาย
Engagement Thailand เชื่อมโยงการจัดการพันธกิจ การสอน บริการทางวิชาการหรืองานวิจัยของแตละ
คณะ รวมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) และสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ (สสร.)
4) บัน ทึ ก ขอตกลงความร ว มมื อด านทรั พย สิ น ทางป ญญาระหว า งกรมทรั พ ย สิน ทาง
ปญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ SIPA Tech Startup Club ระหวาง
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
4.2 มหาวิทยาลัยจัดการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดและประสบการณ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 2.1.2(8)-(9))
1) เจาภาพรวมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4
ระหวางวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยทางมหาวิทยาลัยไดเขาจัด
นิทรรศการและสง นักวิจั ยเขา รวมนํ าเสนอผลงาน โดยมี อาจารย ดร.ดรุ ณศักดิ์ ตติย ะลาภะ ได รับการ
คัดเลือกเปนนักวิจัยดีเดน ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็งแกชุมชนดาน
2) เจาภาพการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ บัณฑิตศึกษา ครั้ง
ที่ 5 ระหวางวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยเขา
จัดนิทรรศการและนํานักวิจัยเขารวมนําเสนอ
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.2(1)
หนาเว็บไซตศนู ยวิทยาศาสตร โดยมีหองปฏิบัติการวิจัยสังกัดศูนยวิทยาศาสตร
2.1.2(2)
เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
2.1.2(3)
“คลินิกวิจัย”สําหรับใหคําปรึกษาดานการวิจัย
2.1.2(4)
หองสมุด (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนควางานวิจยั )
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)
บันทึกความเขาใจดวยความรวมมือทางวิชาการและวิจัย/บันทึกความเขาใจ (MOU)
2.1.2(8)
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
2.1.2 (9)
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
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 ขอ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ (เอกสาร
หมายเลข 2.1.3(1)) โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยใหแกคณาจารย และนักวิจัยเพื่อทําวิจัย 2 ชองทาง
ดังนี้
1. งบประมาณรายไดผานระบบการบริหารโดยกองทุนวิจัย ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนวิจั ย
(เอกสารหมายเลข 2.1.3(2)) -2.1.3(3)) และคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยพิจารณาขอเสนอโครงการ
ของมหาวิ ทยาลัย ซึ่ งเปนตัวแทนแตละคณะ ทําหน าที่กลั่นกรองและพิจ ารณาการใหทุนแตล ะประเภท
(เอกสารหมายเลข 2.1.3(4)) ซึ่งทุนวิจัยแบงออกเปน 7 ประเภทดวยกัน ไดแก 1) วิจัยในชั้นเรียน 2)
นักวิจัยรุนใหม 3) นักวิจัยรุนกลาง 4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม 5) งานวิจัยเพื่อสรางองคความรูหรือ
นวัตกรรม 6) งานวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยสถาบันและ 7) R2R โดยมีกลไกและระบบการ
พิจารณา ดังนี้
1.1 มีการประชาสัมพันธการรับขอเสนอโครงการวิจัย ไปยังคณะตางๆ ผานทางหนังสือเวียน
และผานทางเว็ปไซดของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามตารางชวงเวลาการเปดรับทุน
1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาใหนักวิจัยสงขอเสนอโครงการวิจัย โดยผานคณะ และสงกลับ
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.3 นําขอเสนอโครงการวิจัยที่นักวิจัยสงกลับมาสงผูทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน สาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพื่ออานประเมิน
1.4 คณะกรรมการกองทุนวิจัยพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย
1.5 ประกาศทุนสนับสนุนงบประมาณรายได
2. งบประมาณแผนดิน โดยมีกลไกและระบบการพิจารณา (เอกสารหมายเลข 2.1.3(2)) ดังนี้
2.1 มีการประชาสัมพันธการรับขอเสนอโครงการวิจัย ไปยังคณะตางๆ ผานทางหนังสือเวียน
และผานทางเว็ปไซดของสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 2-8 กันยายน 2559
2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาใหนักวิจัยสงขอเสนอโครงการวิจัย โดยผานคณะ และสงกลับ
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 9-15 กันยายน 2559
2.3 นําขอเสนอโครงการวิจัยที่นักวิจัยสงกลับมาสงผูทรงคุณวุฒิภายนอก สายวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพื่ออานประเมิน วันที่ 16-22 กันยายน 2559
2.4 นําขอเสนอโครงการวิจัยที่ผูทรงคุณวุฒิอานประเมินแลวสงกลับไปยังนักวิจัยเพื่อปรับ
แกไข วันที่ 23-26 กันยายน 2559
2.5 จัดวิพากษขอเสนอโครงการวิจัย ระหวางนักวิจัยกับผูทรงคุณวุฒิภายนอก วันที่ 27-28
กันยายน 2559
2.6 นักวิจัยปรับแกไขขอเสนอโครงการวิจัยตามขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒิในวันวิพากษ และ
สงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายฤในวันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2559
2.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเรียงความสําคัญของโครงการวิจัยตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตร
ชาติ วันที่ 7-12 ตุลาคม 2559
2.8 นักวิจัย สงขอเสนอโครงการวิจัยลงระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (NRMS)
2.9 สถาบันวิจัยและพัฒนา สงขอเสนอโครงการวิจัยที่จัดเรียงความสําคัญของโครงการวิจัย
ตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตรชาติ ไปยังสํานักงานสภาวิจัยแหงชาติ; วช.
ทั้งนี้ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณแผนดิน (เอกสารหมายเลข 2.1.3(2)) -2.1.3(3)) และ
งบประมาณรายได ใหแกคณาจารยและนักวิจัยโดยผานคณะ/หนวยงาน เปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ าป (เอกสารหมายเลข 2.1.3(4) -2.1.3(6)) และจัดสรรงบประมาณผา นคณะ/หนวยงาน ตาม
ประกาศอนุมัติทุนประเภทตางๆ
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.3(1)
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
2.1.3(2)
หนังสือประชาสัมพันธการเปดรับขอเสนอโครงการวิจัย
2.1.3(3)
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.1.3(4)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากองทุนเพื่อสนับสุนนการพัฒนางานวิจัย
2.1.3(5)
ผลการพิจารณางานวิจัยจากภายนอก (วช.)
2.1.3(6)
ตารางแสดงการสรุปงบประมาณจัดสรรประจําปงบประมาณ
2.1.3(7)
ประกาศอนุมัตทิ นุ
 ขอ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มหาวิ ทยาลัยมีก ารจั ดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบั ติราชการประจําป (เอกสารหมายเลข
2.1.4(1)) และดําเนินการผานคณะกรรมการกองทุนวิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.4(2)) ในการพิจารณา
กลั่ น กรองและอนุ มั ติ ง บประมาณ เพื่ อจั ด สรรงบประมาณ และสรุ ป รายงานการเบิ กจ า ยงบประมาณ
(เอกสารหมายเลข 2.1.4(3))
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค แบงเปน 4 ดาน ดังนี้
1. การนําเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายในการไปเสนอผลงาน
โดยอาจารยสามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพบทความ
วิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (เอกสารหมายเลข 2.1.4(4) - 2.1.4(5))
2. การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอาจารยสามารถเสนอผานคณะมายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑและอัตราการจายเงิน
สนั บสนุน การนํ าผลงานวิจั ยบทความวิ จัย ในวารสารในวารสารวิ ชาการระดั บชาติ และระดั บนานาชาติ
(เอกสารหมายเลข 2.1.4(4) - 2.1.4(5)) โดยการจัดสรรเงินพิจารณาสอดคลองกับระดับของผลงานตีพิมพ
ในวารสารที่อยูในฐานขอมูล ISI และฐานขอมูลสากลอื่น และในวารสารระดับชาติที่ สกอ.ยอมรับ
3. สนับสนุนงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐที่มีการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ โดย
อาจารย ส ามารถเสนอผ า นคณะมายั ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา โดยการสนั บ สนุ น เป น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลสนับสนุนงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐ จาก
งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558 (เอกสารหมายเลข 2.1.4(6))
4. จัดสรรงบประมาณในการจัดทําวารสารเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงาน ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป (เอกสารหมายเลข 2.1.4(1))
0

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.4(1)
แผนปฏิบัติราชการประจําป
2.1.4(2)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย
2.1.4(3)
รายงานการเบิกจายงบประมาณ
2.1.4(4)
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่ อง หลักเกณฑ และอั ตราการจา ยเงิน สนับสนุนการ
นํ า เสนอผลงานวิ จั ย และตี พิ ม พ บ ทความวิ จั ย ในวารสารระดั บ ชาติ หรื อระดั บ
นานาชาติ พ.ศ. 2558
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หมายเลขเอกสาร
2.1.4(5)
2.1.4(6)

ชื่อเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ.
2558 (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลสนับสนุนงาน
สรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558
0

 ขอ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกํ าลังใจตลอดจนยกยอ ง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
มหาวิทยาลัย สงเสริมอาจารย/นักวิจัย ใหเขารวมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานการวิจัย และเพื่อนําความรูมาเปนพื้นฐานหรือตอยอดในการพัฒนาตนเอง โดยจัดสรรเปนงบ
พัฒนาบุคลากร แยกจากงบประมาณนําเสนอผลงานวิจัยซึ่งจัดสรรโดยกองทุนวิจัย
1. มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค อาทิเชน
1.1 โครงการอบรม“คลินกิ วิจัย; พัฒนาระบบสนับสนุนการเขียนผลงานวิจัย” (เอกสาร หมายเลข
2.1.5(1))
1.2 โครงการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและหลักของ ICH GCP (เอกสารหมายเลข 2.1.5(2))
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา” (เอกสารหมายเลข
2.1.5(3))
1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัย” (เอกสารหมายเลข 2.1.5(4))
1.5 โครงการอบรมการใชสถิติวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ (เอกสารหมายเลข 2.1.5(5))
1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการสอน วิชาการ วิจัยจากหิ้งสูหาง เพื่อชวยเหลือ ให
คําแนะนําในการทําวิจั ยใหกับนักวิจัย เพื่อที่ นักวิจัยจะสามารถสร างสรรคงานวิจัยที่ดีได (เอกสารหมายเลข
2.1.5(6))
2. การสรางขวัญ กําลังใจ โดยการสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพบทความนําเสนอบทความวิจัย
เพื่ อ เป น ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจสํ า หรั บ นั ก วิ จั ย ที่ มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากภายในและภายนอก
ตามเกณฑ ประกาศของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.1.5(2))
3. รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดนในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย
ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 รับโลรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร คือ อาจารย ดร.ดรุณศักดิ์ ตะติยะลาภะ ไดเขารับโลรางวัลนักวิจัยดีเดน ประเภท
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็งแกชุมชน (เอกสารหมายเลข 2.1.5(3))
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.5 (1)
โครงการอบรม “คลินิกวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนการเขียนผลงานวิจัย”
2.1.5 (2)
โครงการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและหลักของ ICH GCP
2.1.5 (3)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา”
2.1.5 (4)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัย”
2.1.5 (5)
โครงการอบรมการใชสถิติวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ
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หมายเลขเอกสาร
2.1.5 (6)
2.1.5(7)
2.1.5(8)

ชื่อเอกสาร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการสอน วิชาการ วิจัยจากหิ้งสูหาง
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่ อง หลักเกณฑ และอั ตราการจา ยเงิน สนับสนุนการ
นํ า เสนอผลงานวิ จั ย และตี พิ ม พ บ ทความวิ จั ย ในวารสารระดั บ ชาติ หรื อระดั บ
นานาชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
ภาพถายรางวัลนักวิจัยดีเดนงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4

 ขอ 6. มีระบบและกลไกเพื่อ ชวยในการคุมครองสิทธิ์ข องงานวิจั ยหรืองานสรางสรรคที่นํา ไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนในเรื่องการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน โดยมอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการกําหนดขั้นตอนตางๆ ในเรื่องการจดลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
เพื่อชวยคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (เอกสารหมายเลข 2.1.6(1))
และจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชนดานทรัพยสินทาง
ปญญา (เอกสารหมายเลข 2.1.6(2)- 2.1.6(4)) นอกจากนี้ม หาวิทยาลัยมีมาตรฐานการวิจัยโดยมี
จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดยยึดตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(เอกสารหมายเลข 2.1.6(5))
โดยมีการดําเนินการตามระบบที่กําหนด ซึ่งมีผลงานที่ไดรับการจดอนุสทิ ธิบัตร จํานวน 2 ผลงาน
คือ ผลงานของ อาจารยธนพร พยอมใหม จํานวน 2 ผลงาน (เอกสารหมายเลข 2.1.6(6)) ดังนี้
1. ชุดทดลองกระบวนการพัดลมและคาน อนุมัติเมื่อ 1 มีนาคม 2559
2. ชุ ด การทดลองชุ ด ควบคุ ม การทรงตั ว ในแนวดิ่ ง ของอากาศยาน 4 ใบพั ด อนุ มั ติ เมื่ อ 11
พฤศจิกายน 2559
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.6(1)
ขั้นตอนการดําเนินงานจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
2.1.6(2)
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ว า ดว ยหลั กเกณฑ แ ละอั ต ราการจ า ยเงิ น สนั บสนุ น และ
จัดสรรผลประโยชนในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558
2.1.6(3)
ประกาศมหาวิ ทยาลั ย วา ด ว ยหลั กเกณฑ แ ละอัต ราจั ดสรรสิ ทธิ ป ระโยชน ด า น
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.2554
2.1.6(4)
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ยหลั กเกณฑ แ ละอั ต ราการจ า ยเงิ น สนั บ สนุ น งาน
สรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐจากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558
2.1.6(5)
จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
2.1.6(6)
ผลงานการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร คือ ผลงานของ อ.ธนพร พยอมใหม
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ

ผลการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ

6 ขอ (ขอ 1 – 6)

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 2.1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
- การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
งานวิจยั ตอเนื่องทุกป
และพัฒนาคณาจารยทาํ โครงการวิจัยเพื่อขอ
2. คณาจารยไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก
ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากหนวยงานระดับประเทศมี
มหาวิทยาลัยตอเนื่องทุกป
วช. สสส. และ สกอ. เปนตน ตอเนื่องทุกป
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรสงเสริมใหคณาจารยผลิตผลงานวิชาการ
- การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ผลิ ต บทความ
ปละ 2 ผลงานตอทานเปนอยางนอย
วิ ช าการเพื่ อ การตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ
2. ควรสงเสริมใหคณาจารยไดผลิตบทความ
นานาชาติตอเนื่องทุกป
วิชาการเพื่อการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติปละ 2 ผลงานตอทานเปนอยางนอย
-

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.1

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
- รศ.ดร.กรินทร กาญทนานนท

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1)ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ 2)อ.ดร.ปยะ กลาประเสริฐ
3) อ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี 4)อ.อัจจิมา มั่นทน
5) น.ส.กรรณิกา สรอยสําโรง 6)น.ส.กัญชญาวีร กุลพิพัฒนเตช
นาถ 7)น.ส.วนิดา พิงสระนอย 8)นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
9) น.ส.จิตินันท พันธสุจริต 10)นายสรยุทธ สุทธิมา
หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี)
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th
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ตัวบงชี้ที่ 2.2

: เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

การคิดรอบ
: รอบปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
เกณฑการประเมิน :
คะแนนที่ ไ ด ในระดั บ สถาบั น เป น ค า เฉลี่ ย ของคะแนนผลการประเมิ น (เงิ น สนั บ สนุ น
งานวิจัยหรือ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด (นับรวม
มหาวิทยาลัย ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน อาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา ทั้งหมดรวม 31,778,507.70 บาท มี อาจารยที่นับปฏิบัติงานจริง (ไมรวมศึกษาตอ) จํานวน 427.5
คน จํานวนนักวิจัยประจํา จํานวน 1 คน รวมทั้งหมด 428.5 คน โดยสรุปผลคะแนนไดดังนี้
ตารางขอมูลพื้นฐานจํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก และภายใน
จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรค (บาท)

ที่
1
2
3
4
5
6

คณะ/หนวยงานวิจัย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ
8 คณะสาธารณสุขศาสตร
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย

ภายนอก

ภายใน

5,672,316.00
1,847,367.00
2,493,208.70
1,567,961.00
2,118,058.00
1,296,667.00
833,333.00
250,000.00
583,333.00
1,396,764
83,333
17,309,007.7

รวม

1,913,100.00 7,585,416.00
2,060,000.00 3,907,367.00
1,752,400.00 4,245,608.70
4,072,000.00 5,639,961.00
530,000.00 2,648,058.00
3,768,000.00 5,064,667.00
50,000.00
883,333.00
250,000.00
50,000
633,333
324,000
1,720,764
83,333
14,469,500 31,778,507.70

จํานวน
อาจารยประจํา
ทั้งหมด

(นับปฏิบัติงานจริง
ไมรวมผูลาศึกษาตอ)

89
48.5
22
86
65.5
58
27.5
3
24.5
31
1
428.5
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ตารางสรุปคะแนนที่ไดจากผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการจําแนกตามคณะ/หนวยงานวิจัย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผลการดําเนินงาน

คณะ/หนวยงานวิจัย

ตัวตั้ง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7,585,416.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3,907,367.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4,245,608.70
คณะมนุษยศาสตรฯ
5,639,961.00
คณะครุศาสตร
2,648,058.00
คณะวิทยาการจัดการ
5,064,667.00
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
883,333.00
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
250,000.00
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ
633,333.00
คณะสาธารณสุขศาสตร
1,720,764.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา
83,333.00
คะแนนภาพรวมมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย)

ตัวหาร
89
48.5
22
86
65.5
58
27.5
3
24.5
31
1

ผลลัพธ
85,229.39
80,564.27
192,982.21
65,580.94
40,428.37
87,321.85
32,121.20
83,333.33
25,850.33
55,508.52
83,333.00

คะแนน
ประเมิน
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

สูตรการคํานวณ
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุงานวิจัยของทุกคณะและ
หนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

= คะแนนที่ได

45
9

= 5 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คาเฉลี่ย 4.51

5.00 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
2-2(1)
ผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย

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

72

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 2.2
จุดแข็ง
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
อาจารยมี ความรู ความสามารถในการทํ างาน
-ควรสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาอาจารยรุนใหม
วิจัย
ใหทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1.การวิจัยเชิงพื้นที่ยังมีปริมาณนอย
1.ควรส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให อ าจารย / นั ก วิ จั ย
2.นัก วิ จั ย รุน ใหม ยัง ไม มี ความเชีย วชาญในการ ทํางานวิจัยเชิงพื้นที่ใหมากยิ่ขึ้น
ทํางานวิจัย
2.ควรส ง เสริม ใหอาจารย รุน ใหม ทํา งานวิจั ยเชิ ง
พื้นที่
วิธีปฎิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
1.มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อทํางานวิจัย
2.มีการจัดอบรมฯ และใหคําปรึกษาดานการทําวิจัย
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.2
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
รศ.ดร.กรินทร กาญทนานนท

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ
2) อ.ดร.ปยะ กลาประเสริฐ
3) อ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
4) น.ส.กรรณิกา สรอยสําโรง
5) น.ส.วนิดา พิงสระนอย
6) นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี) คณะ/วิทยาลัย
ทุกคณะ
โทรศัพท : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th
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ตัวบงชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบงชี้
การคิดรอบ
เกณฑการประเมิน

: ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
: ผลลัพธ
: รอบปปฏิทนิ (1 มกราคม 2559 – 31 มกราคม 2559)
:
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการของนักวิจัย จํานวน 383 เรื่อง โดยเปนผลงานคาน้ําหนัก 0.20
จํานวน จํานวน 190 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 47 เรื่อง คาน้ําหนักคาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 69 เรื่อง
0.80 จํานวน 49 เรื่อง และ คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 28 เรื่อง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของ
นักวิจัยเทากับ 165.4
ผลคะแนนงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย จําแนกรายคณะ/วิทยาลัย/หนวยงานวิจัย
ที่

คณะ/วิทยาลัย/หนวยงานวิจัย

ตัวตั้ง

1
2
3
4
5
6
7

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
48
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
11.6
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16.8
คณะครุศาสตร
19.6
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
21.4
คณะวิทยาการจัดการ
22.60
คณะสาธารณสุขศาสตร
6.2
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- กลุมสาขาวิขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8.0
8
- กลุมสาขาวิขามนุษยศาสตรและ
11
สังคมศาสตร
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา
0.20
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
ตัวหาร
ผลลัพธ
(นับปฏิบัติงานจริง
(รอยละ)
รวมผูลาศึกษาตอ)
89
53.93
22
52.73
48.5
34.64
68.50
28.61
89
24.04
59
38.31
31
20.00
3
24.5

266.7
44.89

1

20

คะแนน
ประเมิน
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.33
5.00
5.00
5.00
5.00
4.81 (43.33)
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ผลการดําเนินงานงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย จําแนกรายคณะ/วิทยาลัย/หนวยงานวิจัย
ที่ คณะ/วิทยาลัย/หนวยงานวิจัย
1
2
3
4
5
6

ผลงานวิชาการ
ผลงานสรางสรรค
รวม
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 คาน้ําหนัก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

23
18
1
16
16
70
28
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12
7
16
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ
8 คณะสาธารณสุขศาสตร
17
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1

21 19
7 5
8 3
- 13
2 15
1 8
5 4
1 2
4 2
- 2
-

17
2
8
2
7
3
5
5
2
-

10
2
5
1
1
5
4
1
-

-

2
1
-

-

3
-

3
1
-

48.00
16.80
11.60
21.40
19.60
22.60
19.00
8.00
11.00
6.20
0.20

สูตรการคํานวณ
ผลรวมของผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและ
หนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

= คะแนนที่ได

43.33
9

= 4.81 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมายป
ผลการดําเนินงาน
คาเฉลี่ย 5.00

คาเฉลี่ย 4.81

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

4.81 คะแนน

ไมบรรลุ

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
2-3(1)
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 2.3
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีวารสารสําหรับเผยแพรงานวิจยั ที่อยูในฐาน TCI สนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยหนาใหมมีงาน
กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 พรอมทั้งมีทุนสนับสนุนการ เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
นําเสนอเผยแพรผลงานวิจัย
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จุดที่ควรพัฒนา
1.การทําบทความวิจัยและบทความวิชาการของ
อาจารยประจําและนักวิจัย
2.การทําตําราหรือหนังสือเพื่อรับการประเมินตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา
3.การผลิตงานสรางสรรคและนําไปเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
อาจารยประจําและนักวิจัยนอกจากทําวิจัยแลวตองนํา
งานวิจัยนั้นไปนําเสนอผลงานทางวิชาการอาจารย
ประจําและนักวิจัยควรทําบทความวิจัยและบทความ
วิชาการเพื่อไปตีพิมพในการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ รวมถึงตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 หรือตีพิมพใน
ฐาน Scopus มากยิ่งขึ้น

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
มีฐานขอมูลผลงานตีพิมพที่เปนปจจุบันและพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.3
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
1. รศ.ดร.กรินทร กาญทนานนท

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1)ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ 2)อ.ปยะ กลาประเสริฐ
3)อ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี 4)อ.อัจจิมา มั่นทน
5)น.ส.กรรณิกา สรอยสําโรง 6)น.ส.กัญชญาวีร กุลพิพัฒนเตชนาถ
7)น.ส.จิตินันท พันธสุจริต
หนวยงานรับผิดชอบรวม :
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน /คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1
: การบริการวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบ
: รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
 ขอ 1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
มหาวิ ท ยาลั ย โดยสํ า นั ก ส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ ละบริ ก ารวิ ช าการร ว มกั บ คณะ ได จั ด ประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการรับใชสังคม (เอกสารหมายเลข 3.1.1(1) - (3.1.1(3)) เพื่อกําหนด
ชุมชนเปาหมายของการใหบริการวิชาการรับใชสังคม ซึ่งเปนพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยไดไปดําเนินการบริการวิชาการ
และการวิจัย พบวา ผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชนมีความตองการใหมหาวิทยาลัยไปแกปญหา ตลอดจน
ชุ ม ชนให ค วามร ว มมื อในการทํ า กิ จ กรรม ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย เล็ ง เห็ น ถึ ง ความพร อมของชุ ม ชนในการ
ใหบริการทางวิชาการ จึงไดกําหนดชุมชนเปาหมาย 3 พื้นที่ ไดแก
1. ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2. ชุมชนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
3. ชุมชนตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ ตําบลไทรเดี่ยว อําเภอคลองหาด และตําบลวังใหม
อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะ และชุมชนไดรวมกันลงพื้นที่สํารวจและ
จัดเวทีประชาคม ทําใหไดขอมูลชุมชน ปญหา และความตองการของชุมชน เพื่อนําไปสูการรวมคิด รวมทํา
รวมรับผลประโยชน หลังจากที่มหาวิทยาลัยไดขอมูลความตองการของชุมชน (เอกสารหมายเลข 3.1.1(4)
- (3.1.1(5)) จึงมีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการรับใชสังคมประกอบดวย คณะ
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะครุ ศ าสตร คณะเทคโนโลยี การเกษตร คณะ
เทคโนโลยี อุต สาหกรรม คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร คณะสาธารณสุ ข ศาสตร และวิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ และตัวแทนจากชุมชนสวนพริกไทย ชุมชนคลองหา ชุมชนเขาสามสิบ ชุมชนไทรเดี่ยว
และชุ ม ชนวั ง ใหม รว มคิ ด ร ว มวางแผนเพื่ อจั ด ทํ า เป น แผนบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป
งบประมาณ 2560 (เอกสารหมายเลข (3.1.1(6))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
3.1.1(1)
บันทึกขอความเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ
3.1.1(2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
3.1.1(3)
คําสั่งที่ 1799/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการรับใชสังคม
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559
3.1.1(4)
แบบสํารวจความตองการรับบริการวิชาการ
3.1.1(5)
ผลการสํารวจความตองการบริการวิชาการของชุมชนหรือองคการกลุมเปาหมาย
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หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
3.1.1(6)
แผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560
 ขอ 2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1
มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการ
ดําเนินงานบริการวิชาการรับใชสังคม และตัวแทนจากชุมชนเปาหมาย รวมประชุม(เอกสารหมายเลข
(3.1.2 (1)- (3.1.2 (2)) จัดทําแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย(เอกสารหมายเลข (3.1.2 (3))
ประจําปงบประมาณ 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแทนชุมชนตําบลคลองหานําเสนอความตองการของชุมชน หลังจากที่มหาวิทยาลัยไดไป
ใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคการทํากอนเห็ดนางฟาภูฏาน พบวา ชุมชนไดผลผลิตเห็ดนางฟาภูฏานเปนจํานวน
มาก และมีเห็ดบางสวนที่ไมสมบูรณ ซึ่งชุมชนมีความตองการนําเห็ดที่ไมสมบูรณมาสรางมูลคาเพิ่ม โดยการ
แปรรูปเห็ดเปนแหนมเห็ด นอกจากนี้มีกลุมผูผลิตน้ําพริกและหมี่กรอบ ที่มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูเทคนิค
การทําน้ําพริกและหมี่กรอบ มีความตองการใหมหาวิทยาลัยไปพัฒนาบรรจุภัณฑ ตราสินคา ชองทางการจัด
จําหนาย และใหแนวทางในการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน (เอกสารหมายเลข (3.1.2 (4))
2. ตัวแทนชุมชนตําบลสวนพริกไทย นําเสนอความตองการของชุมชน หลังจากที่มหาวิทยาลัย
ไดไปใหความรูและคําแนะนําการเสียบยอดมะนาวบนตอมะขวิด พบวาชุมชนไดนําความรูไปขยายพันธุโดย
การเสียบยอดมะนาวบนตอมะขวิดทําใหชุมชนสามารถจําหนายกิ่งและลูกมะนาวเปนการสรางรายไดเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ชุมชนพบปญหาเชื้อราสนิมที่ลูกมะนาว ชุมชนมีความตองการใหมหาวิทยาลัยไปใหความรูและฝก
ปฏิบั ติทํา จุลิ นทรี ยวิ ถีธรรมชาติ เพื่อแกป ญหาเชื้ อราสนิม ลดการใชสารเคมี และเป นการบํ ารุ งดิน ให มี
คุณภาพที่ดี (เอกสารหมายเลข (3.1.2 (5) -(3.1.2 (6))
3. ตัวแทนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน นําเสนอความตองการใหมหาวิทยาลัยไปใหความรู
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เนื่องจากนักเรียนมีผลการ
เรียน O-Net ระดับต่ํากวาเกณฑ (เอกสารหมายเลข (3.1.2 (7))
จากขอเสนอแนะของตัวแทนชุมชนและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มหาวิทยาลัยโดยสํานัก
สงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการรวมกับคณะ และชุมชนไดจัดทําแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ 2560 ที่มีความสอดคลองตอความตองการของชุมชนและโรงเรียนตํารวจตระเวน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
3.1.2(1)
หนังสือเชิญตัวแทนชุมชน
3.1.2(2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการรับใชสงั คมและตัวแทนชุมชน
วันที่ 19 ตุลาคม 2559
3.1.2(3)
แผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560
3.1.2(4)
โครงการตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตําบลคลองหา(การเพาะเห็ดนางฟาภูฏาน)
3.1.3(5)
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบล
สวนพริกไทย(จุลนิ ทรียวิถีธรรมชาติ)
3.1.2(6)
โครงการอบรมการเสียบยอดมะนาวบนตอมะขวิด ชุมชนตําบลสวนพริกไทย
3.1.2(7)
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net
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 ขอ 3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการรวมกับคณะ ไดนําแผนบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย ไปพัฒนาชุมชนเปาหมาย 3 พื้นที่ ดังนี้
1. ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ในปงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูและคําแนะนําการเสียบยอดมะนาวบน
ตอมะขวิดพบวาชุมชนไดนําความรูไปขยายพันธุโดยการเสียบยอดมะนาวบนตอมะขวิดทําใหชุมชนสามารถ
จําหนายกิ่งและลูกมะนาวเปนการสรางรายไดเพิ่มขึ้น หลังการติดตาม พบวา มะนาวมีผลผลิตลดลง ชุมชน
ตองการใหมหาวิทยาลัยไปตรวจสภาพดิน เพื่อตองการหาวิธีการปรับปรุงดินใหเหมาะสมแกการเพาะปลูก
ในปงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูและคําแนะนําการตรวจสภาพดินและการปรับปรุงดินให
มีคุณภาพและผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ชุมชนตองการลดการใชสารเคมีในการเพาะปลูก ปรับปรุงดิน และ
การบําบัดน้ําเสียมหาวิทยาลัยไดไปใหความรูและคําแนะนําการทําจุลินทรียวิถีธรรมชาติ สําหรับไลแมลง
ปรับปรุงดิน ระบบน้ําที่มีแรธาตุสมบูรณเหมาะแกการอยูอาศัยของสัตวน้ํา และทําเปนอาหารสําหรับเลี้ยง
สัตว ในปงบประมาณ 2560
หลังจากการอบรมชุมชนไดนําความรูไปทําจุลินทรียเพื่อใชในการเพาะปลูก ไดแก ขาวพืชผัก
สวนครัว บําบัดน้ําเสีย และทําเปนอาหารสําหรับเลี้ยงเปด ไก ทําใหลดการใชสารเคมี ลดตนทุนการผลิต
สรางผลผลิตที่ปลอดสารเคมี และทําใหชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งพบจากการตรวจสุขภาพประจําป
ชุมชนสวนพริกไทย เดิมมีอาชีพเกษตรกรปลูกขาวขาย และขายขาวเปลือกใหโรงสี ซึ่งราคา
ขาวเปลือกมีราคาถูก ในป พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยไดไปจัดเวทีประชาคมและไปใหความรูเรื่องขาวกลอง
และแนะนําใหจัดตั้งกลุมปลูกขาวกลอง โดยไมตองขายขาวเปลือกใหโรงสี ซึ่งมหาวิทยาลัยไดสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องสีมือ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใหชุมชนสีขาวขายเอง ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
หลังจากการติดตาม พบวา ชุมชนผลิตขาวกลองไมทันตอการขาย จึงจัดซื้อเครื่องสีขาวกลองไฟฟาขนาดเล็ก
อีก 1 เครื่อง ตอมามหาวิทยาลัยไดไปแนะนําการปลูกขาวหอมนิล ออกแบบบรรจุภัณฑ และตราสินคา ซึ่ง
เปนที่นิยมของผูบริโภค และไดนํากลุมชุมชนสวนพริกไทยไปรวมจัดนิทรรศการ จําหนายสินคาที่ทําเนียบ
รัฐบาล คุรุสภา เมืองทองธานี หางสรรพสินคาฟวเจอรพารค รังสิต และอื่นๆ ทําใหผลิตภัณฑมียอดจําหนาย
เพิ่มมากขึ้น ในป พ.ศ. 2550 ชุมชนไดรับคัดเลือกเปนศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนดีเดน ประเภท
ขาวอื่นๆ และไดรับการคัดเลือกเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพทํานา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2554 สําหรับในป
พ.ศ. 2559 ชุมชนไดรับรางวัลชนะเลิศ “บานสวยเมืองสุข” ระดับจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศ “หมูบาน
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง” จากการติดตาม พบวา ชุมชนมีความตองการสรางรายไดเพิ่มจากการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากขาวหอมนิล และขาวหอมปทุมธานี โดยมหาวิทยาลัยไดไปใหความรูการแปรรูปขาวเปนขาวตัง
และขาวแตน ซึ่งปจจุบันชุมชนไดนําความรูที่ไดรับไปสรางเปนอาชีพเสริมทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น (เอกสาร
หมายเลข (3.1.3(1) - (3.1.3(2) ,(3.1.3(5) และ (3.1.3(9))
2. ชุมชนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในป ง บประมาณ 2558 ชุ ม ชนต อ งการทํ า อาชี พ เสริ ม การทํ า น้ํ า พริ ก และหมี่ ก รอบ
มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูเทคนิคการทําน้ําพริกและหมี่กรอบ หลังจากไปใหความรูชุมชนไดมีการรวมกลุม
ของผูสูงอายุทําน้ําพริกและหมี่กรอบ เพื่อจัดจําหนายภายในชุมชน ภายหลังมหาวิทยาลัยไดมีการไปติดตาม
พบวาชุมชนไดมีการนําหมี่กรอบและน้ําพริกไปขายภายในและภายนอกชุมชน ทําใหชุมชนมีรายไดและมี
ความตองการอยากสรางมูลคาเพิ่มในดานผลิตภัณฑ จึงแจงความตองการใหกับมหาวิทยาลัยทราบ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงไดใหคําแนะนําการทําบรรจุภัณฑ และตราสินคาที่เหมาะสม ซึ่งเปนสรางโอกาสใหชุมชน
สามารถจําหนายผลิตภัณฑภายในและภายนอกชุมชน เชน ศูนยราชการ ศาลากลางจังหวัด หางสรรพสินคา
ฟวเจอรพารค รังสิต และศูนยจําหนายสินคาภายในชุมชนไดปริมาณมากขึ้น นอกจากนี้ในปงบประมาณ
2559 ชุมชนไดจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยมีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายทําใหทราบรายไดที่
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เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งตนเองได และเปนศูนยเรียนรูและศึกษาดูงานของชุมชนโดยนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตจนไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ในปงบประมาณ 2559 ชุมชนไดรับงบประมาณโครงการประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และไดขอคําแนะนําจากมหาวิทยาลัยในการเพาะเห็ดนางฟาภูฏาน มหาวิทยาลัยไดไปให
ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการทํากอนเห็ดนางฟาภูฏาน (เอกสารหมายเลข 3.1.3(6))จนชุมชนสามารถผลิต
กอนเชื้อเห็ดไวเพาะปลูกและจําหนายในชุมชน ตอมาชุมชนไดมีการขยายโรงเรือนเพิ่ม เนื่องจากลูกคามี
ความตองการกอนเชื้อเห็ดและดอกเห็ดเพิ่มขึ้น หลังจากการติดตาม พบวา มีเห็ดบางสวนที่ไมสมบูรณ ซึ่ง
ชุมชนมีความตองการนําเห็ดที่ไมสมบูรณมาสรางมูลคาเพิ่ม โดยการแปรรูปเห็ดเปนแหนมเห็ด (เอกสาร
หมายเลข 3.1.3(7) - 3.1.3(8))
ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ดนางฟา
ภูฏานเปนแหนมเห็ด หลังจากใหความรูชุมชนไดผลิตแหนมเห็ดบริโภคและจําหนายภายในชุมชน ทําให
ชุ ม ชนใช ป ระโยชน จ ากผลผลิ ต เห็ ด ได ทั้ ง หมด รวมทั้ ง ทํ า ให ชุ ม ชนมี ร ายได เพิ่ ม ขึ้ น (เอกสารหมายเลข
(3.1.3(11) - (3.1.3(13))
3. ชุมชนตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ ตําบลไทรเดี่ยว อําเภอคลองหาด และตําบลวังใหม
อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว
ในปง บประมาณ 2557 ผูบ ริหารและครู โรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดนบ านน้ํ าออม
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงกบินทร จังหวัด
สระแกว มีความตองการพัฒนาความรูภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดไปจัดคายใหความรู
ภาษาอังกฤษแกนักเรียนและครู หลังจากใหความรูนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารกับเพื่อน
และครู ดีขึ้น
ในปง บประมาณ 2558 ผูบ ริหารและครู โรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดนบ านน้ํ าออม
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงกบินทร จังหวัด
สระแกว มีความตองการปลูกฝงการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจใหกับนักเรียนและครู ในการ
ปลูกผักปลอดภัยและการปรับสภาพดินโดยใชปุยอินทรีย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดไปใหความรูตามความ
ตองการ หลังจากใหความรูนักเรียนไดผลิตปุยอินทรีย และปลูกผักปลอดภัยสําหรับโครงการอาหารกลางวัน
และในครัวเรือน
ในปงบประมาณ 2559 เนื่องจากนักเรียนเขียนและอานภาษาไทยไมถูกตอง ผูบริหารและครู
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานน้ําออม โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย และโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงกบินทร จังหวัดสระแกว มีความตองการใหมหาวิทยาลัยไปใหความรูและ
คําแนะนําการใชภาษาไทยที่ถูกตองสําหรับการสื่อสาร มหาวิทยาลัยไดไปจัดคายใหความรูการรักการอาน
ภาษาไทย หลังจากใหความรูนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาไทยดีขึ้น
ในปง บประมาณ 2560 ผูบ ริหารและครู โรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดนบ านน้ํ าออม
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงกบินทร จังหวัด
สระแกว ตองการใหมหาวิทยาลัยไปใหความรูวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เนื่องจากนักเรียนมีผลการ
เรียน O-Net ระดับต่ํากวาเกณฑ มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net
วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร หลังจากอบรมพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น (เอกสาร
หมายเลข (3.1.3(3) - (3.1.3(4) และ (3.1.3(10))
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
3.1.3(1)
โครงการอบรมการเสียบยอดมะนาวบนตอมะขวิด ชุมชนตําบลสวนพริกไทย
3.1.3(2)
โครงการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งชุ ม ชนตํ า บล
สวนพริกไทย (จุลินทรียวิถีธรรมชาติ)
3.1.3(3)
โครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง
3.1.3(4)
โครงการรักการอานภาษาไทย โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง
3.1.3(5)
โครงการปรับปรุงดินเพื่อผลผลิตที่ยั่งยืน ชุมชนตําบลสวนพริกไทย
3.1.3(6)
โครงการตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตําบลคลองหา
3.1.3(7)
โครงการสงเสริมอาชีพตําบลคลองหา (น้ําพริก และหมี่กรอบ)
3.1.3(8)
โครงการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งชุ ม ชนตํ า บล
คลองหา (ทําแหนมเห็ด)
3.1.3(9)
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑขาวหอมนิล ขาวหอมปทุมธานี (ขาวตัง และขาวแตน)
3.1.3(10)
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง
3.1.3(11)
วีดิทัศนสัมภาษณชุมชนตําบลคลองหาและตําบลสวนพริกไทย
3.1.3(12)
วีดิโอรายการ Thai PBS
3.1.3(13)
บัญชีรายรับ – รายจาย
 ขอ 4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ชุมชนเปาหมาย 3 พื้นที่ ไดดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนี้
1. ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูและคําแนะนําการเสียบยอดมะนาวบนตอมะขวิด หลังจากอบรม
ชุมชนไดนําความรูไปขยายพันธุโดยการเสียบยอดมะนาวบนตอมะขวิดทําใหชุมชนสามารถจําหนายกิ่งและลูก
มะนาวเปนการสรางรายไดเพิ่มขึ้น ในปตอมา พบวา มะนาวมีผลผลิตลดลง มหาวิทยาลัยไดไปตรวจสภาพดิน
เพื่อตองการหาวิธีการปรับปรุงดินใหเหมาะสมแกการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ชุมชนตองการลด
การใช สารเคมีในการเพาะปลู กพืช ไดแก ขาว และพืช ผักสวนครัว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไปใหความรูและ
คําแนะนําการทําจุลินทรียวิถีธรรมชาติ สําหรับไลแมลง ปรับปรุงดิน ระบบน้ําที่มีแรธาตุสมบูรณเหมาะแกการ
อยูอาศัยของสัตวน้ํา และทําเปนอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว หลังจากอบรมชุมชนไดนําความรูไปประยุกตในการ
ทําจุลินทรียเพื่อการเพาะปลูกพืชตางๆ เลี้ยงสัตว และบําบัดน้ําเสีย จากการติดตาม พบวา ตนทุนการผลิต
ลดลง ไดผลผลิตปลอดสารพิษทําใหชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยทราบไดจากการตรวจ
สุขภาพประจําป (เอกสารหมายเลข (3.1.4(1) - 3.1.4(5) และ (3.1.4(9))
2. ชุมชนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูเทคนิคการทําน้ําพริกและหมี่กรอบ หลังจากใหความรูชุมชนไดมี
การรวมกลุมของผูสูงอายุทําน้ําพริกและหมี่กรอบ เพื่อจัดจําหนายภายในชุมชน มหาวิทยาลัยมีการติดตาม
พบวาชุมชนมีบรรจุภัณฑที่ยังไมไดมาตรฐาน จึงไดใหคําแนะนําการทําบรรจุภัณฑ และตราสินคาที่เหมาะสม
ซึ่งเปนการสรางโอกาสใหชุมชนสามารถจําหนายผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น โดยมีชองทางการจําหนายทั้งภายในชุมชน
และภายนอกชุมชน เชน ศูนยราชการ ศาลากลางจังหวัด หางสรรพสินคาฟวเจอรพารค รังสิต และศูนย
จําหนายสินคาภายในชุมชน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดแนะนําชุมชนจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให
สมาชิกในชุมชนเปนเจาของผลิตภัณฑ โดยรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และแบงรายไดดวยความยุติธรรม
รวมทั้งมหาวิทยาลัยไดไปอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย หลังจากการอบรมชุมชนได
นําความรูมาจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายทําใหทราบรายไดที่เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งตนเองได ตลอดจนเปนศูนย
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เรียนรูและศึกษาดูงานของชุมชนโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตจนทําใหชุมชนไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
จากที่มหาวิทยาลัยไดไปลงพื้นที่อยางตอเนื่องทําใหทราบความตองการของชุมชนเรื่อง การ
เพาะเห็ดนางฟาภูฏาน จึงไดไปใหความรูและคําแนะนําการเพาะเห็ดนางฟาภูฏาน และการทํากอนเห็ดนางฟา
ภูฏาน จนชุม ชนสามารถผลิ ตก อนเชื้อเห็ ดไวเพาะปลูกและจํ าหนา ยในชุม ชน ต อมาชุ มชนไดมี การขยาย
โรงเรือนเพิ่ม เนื่องจากลูกคามีความตองการกอนเชื้อเห็ดและเห็ดจํานวนเพิ่มขึ้น หลังจากมหาวิทยาลัยไป
ติดตาม พบวา มีเห็ดบางสวนที่ไมสมบูรณ ซึ่งชุมชนมีความตองการนําเห็ดที่ไมสมบูรณมาสรางมูลคาเพิ่ม โดย
การแปรรูปเห็ดเปนแหนมเห็ด มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูการทําแหนมเห็ดจากเห็ดที่ไมสมบูรณ จากการ
ติดตาม พบวา ชุมชนไดผลิตแหนมเห็ดไวบริโภคและจําหนายภายในชุมชน ซึ่งชุมชนใชประโยชนจากผลผลิต
เห็ ด ได ทั้ ง หมด จึ ง ทํ า ให ชุ ม ชนมี ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น และชุ ม ชนได มี ก ารพั ฒ นาตนเองอย า งต อ เนื่ อ ง
(เอกสารหมายเลข (3.1.4(6) - 3.1.4(8) และ (3.1.4(11) - (3.1.4(12))
3. ชุมชนตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ ตําบลไทรเดี่ยว อําเภอคลองหาด และตําบลวังใหม
อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว
มหาวิทยาลัยไดจัดคายใหความรูภาษาอังกฤษแกนักเรียนและครู โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานน้าํ ออม โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุง
กบินทร จังหวัดสระแกว ทําใหนักเรียนและครู มีความรูและทักษะในการใชภาษาอังกฤษในสื่อสารดีขึ้น ตอมา
มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูการปลูกผักปลอดภัยและการปรับสภาพดินโดยใชปุยอินทรีย ซึ่งทําใหนักเรียนและ
ครูผลิตปุยอินทรีย และปลูกผักปลอดภัยสําหรับโครงการอาหารกลางวัน และในครัวเรือน จากการติดตาม
พบวา นักเรียนเขียนและอานภาษาไทยไมถูกตอง มหาวิทยาลัยไดจัดคายใหความรูการรักการอานภาษาไทย
เพื่ อให นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะในการใช ภ าษาไทยดี ขึ้ น อี ก ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ไปให ค วามรู วิ ช าวิ ท ยาศาสตร และ
คณิตศาสตร ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง
(เอกสารหมายเลข3.1.3(9)) เนื่องจากนักเรียนมีผลการเรียน O-Net ระดับต่ํากวาเกณฑ ซึ่งทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
3.1.4(1)
โครงการอบรมการเสียบยอดมะนาวบนตอมะขวิด
3.1.4(2)
โครงการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งชุ ม ชนตํ า บล
สวนพริกไทย (จุลินทรียวิถีธรรมชาติ)
3.1.4(3)
โครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง
3.1.4(4)
โครงการรักการอานภาษาไทย โรงเรียน ตชด. 3 แหง
3.1.4(5)
โครงการปรับปรุงดินเพื่อผลผลิตที่ยั่งยืน (ชุมชนตําบลสวนพริกไทย)
3.1.4(6)
โครงการตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนตําบลคลองหา) (เพาะเห็ด)
3.1.4(7)
โครงการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งชุ ม ชนตํ า บล
คลองหา (ทําแหนมเห็ด)
3.1.4(8)
โครงการสงเสริมอาชีพตําบลคลองหา (น้ําพริก และหมี่กรอบ)
3.1.4(9)
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑขาวหอมนิล ขาวหอมปทุมธานี (ขาวตัง และขาวแตน)
3.1.4(10)
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
3 แหง
3.1.4(11)
วีดิทัศนสัมภาษณชุมชนตําบลคลองหาและตําบลสวนพริกไทย
3.1.4(12)
วีดิโอรายการ Thai PBS
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 ขอ 5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ

องคการเปาหมาย
มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ จัดทําความรวมมืองานบริการวิชาการ
กับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน โดยมีเครือขายความรวมมือประกอบดวย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี เทศบาล
ตําบลคลองพระอุดม จังหวัดปทุมธานี และองคการบริหารสวนตําบลคลองหา จังหวัดปทุมธานี (เอกสาร
หมายเลข 3.1.5(1)-3.1.5(2))
โดยหนวยงานภายนอกที่รวมมือกับมหาวิทยาลัยไปพัฒนาชุมชนเปาหมาย 2 พื้นที่ ดังนี้
1. ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
มหาวิท ยาลัยร วมกับมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา และ
องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย ไดไปใหความรูและคําแนะนําในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ชุ ม ชนตํ า บลสวนพริ กไทย (เอกสารหมายเลข 3.1.5(3)) เรื่ องการทํ า
จุลินทรียวิถีธรรมชาติสําหรับไลแมลง ปรับปรุงดิน ระบบน้ําที่มีแรธาตุสมบูรณเหมาะแกการอยูอาศัยของ
สัตวน้ําและทําเปนอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว โดยมหาวิทยาลัยไดใหความรูการทําจุลินทรียวิถีธรรมชาติสําหรับ
ไล แ มลง และทํ า เป น อาหารสํ า หรั บ เลี้ ย งสั ต ว ส ว นมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนวิทยากรใหความรูการปรับปรุงดิน และระบบน้ําที่มีแรธาตุที่สมบูรณ สวนองคการ
บริหารสวนตําบลสวนพริกไทยเปนหนวยงานที่อํานวยความสะดวกเรื่องสถานที่ และอุปกรณที่ใชในการ
อบรม ตลอดจนประสานผูเขารับการอบรม ครั้งนี้
2. ชุมชนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยรวมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และองคการบริหารสวนตําบลคลองหา ไดไปให
ความรูและคําแนะนําในโครงการขับเคลื่อนการพั ฒนาตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ชุมชนตําบล
คลองห า (เอกสารหมายเลข 3.1.5(3)) เรื่ อ งการทํ า แหนมเห็ ด โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได ให ค วามรู ก ารทํ า
แหนมเห็ด สวนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนวิทยากรใหความรูชองทางการจัดจําหนาย สวนองคการบริหาร
สวนตําบลคลองหาเปนหนวยงานที่อํานวยความสะดวกเรื่องสถานที่ และอุปกรณที่ใชในการอบรม ตลอดจน
ประสานผูเขารับการอบรมครั้งนี้
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
3.1.5(1)
หนังสือเชิญรวมลงนามบันทึกขอความตกลงความรวมมือดานบริการวิชาการ
3.1.5(2)
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางบริการวิชาการ (MOU)
3.1.5(3)
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ชุมชนตําบลคลองหาและตําบลสวนพริกไทย)

 ขอ 6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตาม

ขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมี
อาจารยมาจากทุกคณะ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหแตละคณะ/วิทยาลัยสงอาจารยเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
บริการวิชาการตามแผนงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย
โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมซึ่งมีอาจารยจากทุกคณะ/วิทยาลัยเขามารวม
ดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการแกสังคม จํานวน 42 คน จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 443 คน คิดเปน
รอยละ 9.48 รายละเอียดดังนี้
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1. พื้นที่ชุมชนตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ ตําบลไทรเดี่ยว อําเภอคลองหาด และ
ตําบลวังใหม อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว
มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะครุศาสตร จัดทํา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ในพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานน้ําออม และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงกบินทร จังหวัด
สระแกว เพื่อใหนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ในกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร และ
กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขารวม จํานวน 5 คน
(เอกสารหมายเลข 3.1.6(1)
2. พื้นที่ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการทําจุลินทรีย
วิถีธรรมชาติไลแมลงและศัตรูพืช ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขารวม จํานวน 9 คน (เอกสาร
หมายเลข 3.1.6(2))
มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการพัฒนา
อาชีพและการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขารวม จํานวน 5 คน
มหาวิ ท ยาลั ย โดยสํ า นั กส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ ละบริ การวิ ช าการ ร ว มกั บ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการพัฒนา
บรรจุภัณฑ และตราสินคา ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขารวม จํานวน 3 คน
3. พื้นที่ชุมชนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
มหาวิ ท ยาลั ย โดยสํ า นั ก ส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ ละบริ ก ารวิ ช าการ ร ว มกั บ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการ
แปรรูปเห็ดนางฟาภูฏานเปนแหนมเห็ดเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขา
รวม จํานวน 5 คน (เอกสารหมายเลข 3.1.6(3))
มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะวิทยาการจัดการ
จัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ ตรา
สินคา และการจัดจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขารวม จํานวน 5 คน
มหาวิท ยาลัย โดยสํา นักสง เสริม การเรีย นรู และบริการวิช าการ ร วมกับ คณะสาธารณสุ ข
ศาสตร จัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
เบื้องตน ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขารวม จํานวน 4 คน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
3.1.6(1)
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ONET)โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง
3.1.6(2)
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตําบลสวนพริกไทย (การทําจุลินทรียวถิ ีธรรมชาติ)
3.1.6(3)
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตําบลคลองหา (การแปรรูปเห็ดนางฟาภูฏาน)
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ

6 ขอ (ขอ 1-6)

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 3.1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมี หน ว ยประสานงานบริ การวิ ช าการ
1. ควรมีการตั้งคณะกรรมการประสานงานบริการ
ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย
วิ ช าการภายในมหาวิ ท ยาลั ย และภายนอก
2. ควรมี การบู รณาการบริ การวิ ชาการกั บการ มหาวิ ท ยาลั ย พร อ มทั้ ง กํ า หนดบทบาทหน า ที่ ข อง
เรียนการสอน การวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการใหชัดเจน
ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
2. ควรพัฒ นาระบบกลไกในการขั บ เคลื่อนงาน
บริการวิชาการ โดยการบูรณาการพันธกิจรวมกัน
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 3.1
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ละเอียด ขจรภัย

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

ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ นาคภิบาล 2) ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
3) นางสาวสายพิน ทาทอง 4) นางสาวบุญญรักษา อรรถพันธ
หนวยงานรับผิดชอบรวม :
คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท : 02-9093026
E-mail : learnoffice@vru.ac.th
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ที่ 4.1
ชนิดตัวบงชี้
การคิดรอบ
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

: ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
: กระบวนการ
: รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6-7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
 ขอ 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เลขที่ 263/2560 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560
และคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 1070/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดย
ผูรับผิดชอบประกอบไปดวย ผูชวยอธิการบดี รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา คณาจารย
บุคลากร ของทุกคณะ มีสวนรวมในการบริหารงาน กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนในทิศทางที่
ถู ก ต อ ง กํ า หนดนโยบายด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให ส อดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ข อง
มหาวิทยาลัยดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไวในแผนปฏิบตั ิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานัก
ศิลปวัฒนธรรม กําหนดบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการ
พัฒนาองคความรูที่ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เอกสารหมายเลข 4.1.1(1)-4.1.1(2))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
4.1.1(1)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เลขที่
263/2560 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560
4.1.1(2)
คํา สั่ง แต งตั้ งผู อํา นวยการสํา นักศิล ปวั ฒนธรรม เลขที่ 1070/2559 ลงวัน ที่ 19
พฤษภาคม 2559
 ขอ 2. จัด ทํ า แผนด า นทํ า นุ บํ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม และกํ า หนดตั วบ งชี้ วัด ความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อ
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารสงเสริมการเรียนรู (เอกสารหมายเลข
4.1.2(1)) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักศิลปวัฒนธรรม (เอกสาร
หมายเลข 4.1.2(2)) โดยในแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป 2560 ได กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณจํานวน 675,000 บาท มีจํานวนโครงการตามแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรทั้งสิน้ จํานวน 11 โครงการ
วัตถุประสงคของแผน
1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน
เผยแพรวัฒนธรรมไทย
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2. เพื่อสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ในระดับทองถิ่น
ระดับชาติ และระดับสากล
3. เพื่อสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางเพียงพอและเหมาะสม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
1. ร อ ยละความสํ า เร็ จ ของโครงการ/กิ จ กรรมตามแผนทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี ผ ลการ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80
2. จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มีความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ จํานวนไม
นอยกวา 1 เครือขาย
3. รอยละการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 80
ซึ่งตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนไดกําหนดไวในเลมแผนปฏิบัติการ สํานักศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2560 และไดนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่
8 กันยายน 2559 (เอกสารหมายเลข 4.1.2(3))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
4.1.2(1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่
3/2559 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารสงเสริม
การเรียนรู
4.1.2(2)
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 สํานักศิลปวัฒนธรรม
4.1.2(3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดี
ที่ 8 กันยายน 2559 ณ หอง สสร.302 ชั้น 3 อาคารสงเสริมการเรียนรู
 ขอ 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปวัฒนธรรม ไดกําหนดใหคณะกรรมการเพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนดา นทํ านุ บํา รุง ศิลปะและวัฒ นธรรม ไดแ ก ผูอํานวยการสํา นักศิล ปวั ฒนธรรม และคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนผูรวมรับผิดชอบกํากับติดตามการดําเนินงาน
โครงการ และมีเจาหนาที่เปนผูจัดเก็บขอมูลในการติดตามผลการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 4.1.3(1))
โดยมีการดําเนินงานดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมเปนผูกํากับติดตามผานทางบันทึกขอความตอผูรับผิดชอบ
2. มี ผู กํ า กั บ ติ ด ตามดู แ ลตั ว บ ง ชี้ วั ด ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานในการประชุ ม ระหว า งการ
ดําเนินงาน มีการติดตามผลการดําเนินงานโดยกําหนดขอตกลงใหผูรับผิดชอบโครงการในแตละโครงการตอง
ดําเนินการสรุปผลการดําเนินโครงการเปนรูปเลม และนํารายงานสรุปผลโครงการใหแกคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมในทุกครั้งหลังเสร็จสิ้น
โครงการภายใน 30 วัน (เอกสารหมายเลข 4.1.3(2))
3. รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2560 สํานักศิลปวัฒนธรรมตามไตรมาส 1-4 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน เสนอตอกองนโยบายและแผน (เอกสารหมายเลข 4.1.3(3))
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
4.1.3(1)
แผนปฏิบัติราชการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2560
4.1.3(2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้ ง ที่ 3/2559 วั น ที่ 13-14 มิ ถุน ายน 2559 ณ ห องประชุ ม สสร 302 อาคาร
สงเสริมการเรียนรู
4.1.3(3)
รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ 2560
 ขอ 4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตามที่สํานักศิลปวัฒนธรรม ไดกําหนดตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2560 แลวนั้น หลังจากที่ไดดําเนินโครงการตามแผนเสร็จเรียบรอย
แลว คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดประชุมเพื่อวิเคราะหและประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ
หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยมีการสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
คาเปาหมาย
ผลการ บรรลุ/ไมบรรลุ
หมายเหตุ
วัตถุประสงคของแผน
ดําเนินงาน
1.รอยละความสําเร็จของโครงการ/
ไมนอยกวา
11
บรรลุ
มี 11 โครงการ
กิจกรรมตามแผนทํานุบาํ รุง
80
โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการดําเนินการ
คิดเปนรอย
บรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนด
ละ 100
2.จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มีความ 1 เครือขาย 6 เครือขาย
บรรลุ
มีเครือขาย
รวมมือดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
พันธมิตรที่มี
ตางประเทศ
ความรวมมือ
6 เครือขาย
3. ร อยละการเบิ ก จ า ยงบประมาณ ไมนอยกวา คิดเปนรอย
บรรลุ
การเบิกจาย
ของโครงการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ รอยละ 80
ละ98.55
คิดเปนรอยละ
วัฒนธรรม
98.55
1. รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนทํานุบํา รุงศิลปวั ฒนธรรมที่มีผลการ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนด
ผลการดําเนินงาน มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําเร็จตามแผน จํานวน 11 โครงการ
จากทั้งหมด 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 บรรลุเปาหมาย รายละเอียดดังนี้
1.1 โครงการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีการจัดกิจกรรมจํานวน 3 ครั้ง คือ
(1) พิธีบําเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559
(2) พิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (50 วัน) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
(3) พิธีบําเพ็ญสตมวาร (100 วัน) ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.2 โครงการงามอยางไทยวไลยอลงกรณ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ
1.3 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
1.4 โครงการวันสงกรานต เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
1.5 โครงการแหเทียนจํานําพรรษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ วัดคุณหญิงสมจีน
1.6 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ เรือนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
1.7 โครงการวารสารศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
1.8 โครงการรักษวัฒนธรรม (สวนสังคีต) ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณจัด
กิ จกรรมจํ านวน 4 ครั้ ง เมื่ อวั นที่ 1 มี นาคม- 31 พฤษภาคม 2560 ณ เรื อนไทย มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.9 โครงการพัฒนาการเครือขายและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ เรือน
ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
1.10 โครงการวันแมแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ เรือนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
1.11 โครงการงานบริหารสํานักงาน ตั้งเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
2. จํ า นวนเครื อข า ยพั น ธมิ ต รที่ มี ความร ว มมื อด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง ในและต า งประเทศ
คาเปาหมายไมนอยกวา 1 เครือขาย
ผลการดํา เนิ น งาน มหาวิ ท ยาลั ยมี การดํา เนิ น การเครื อข า ยพั น ธมิ ต รที่ มีค วามร วมมื อด า น
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ จํานวน 6 เครือขาย บรรลุเปาหมาย รายละเอียดดังนี้
2.1 บันทึกความรวมมือเผยแพรพระพุทธศาสนา “สรางคนดีใหมีคุณธรรม” ระหวางมูลนิธิ
พิพิธภัณฑพระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
รายละเอียด มหาวิทยาลัยไดเขารวมภาคีเครือขายสรางคนดีใหมีคุณธรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และเข า ร ว มงานเสวนาพิ เ ศษ “สร า งคนดี ใ ห มี คุ ณ ธรรม เมื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม 2560 ณ หอประชุ ม
ศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ ผูเขารวมกิจกรรม อาจารย
และบุคลากร นักศึกษา 18 คน
2.2บันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการบริการวิชาการและศึกษาวิจัยดานศิลปะ วัฒนธรรม
ศาสนา ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นโดยเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหวางสํานักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฎ 31 แห ง วั นจั น ทร ที่ 12 มิถุน ายน 2560 ณ ห องสิริ ร าชภั ฎสํ า นั กศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (สวนวังจันทน) จังหวัดพิษณุโลก
2.3 บันทึกความรวมมือ “การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ระหวาง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กับUNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES &HUMANITIES
(VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม รายละเอียด มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ UNIVERSITY
OF SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES (VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ 19-22 มิถุนายน
2560 ผูเขา รว มกิจ กรรม อาจารย นักศึกษา จํา นวน 10 คน และกิจ กรรมแลกเปลี่ย นศิล ปวัฒ นธรรม
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 ผูเขารวม
กิจกรรม อาจารย บุคลากรและ นักศึกษา 30 คน
2.4บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง 10 หนวยงานงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้ง 10 หนวยงานตกลงรวมกันในความรวมมือใหการสงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
0

0

0

0

0

0

0

0

0
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โดยแตละหนวยงานจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการสงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ ป ระโยชน ต อ การพั ฒ นาสั ง คม และสามรถบู ร ณาการการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน
2.5บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ระหว า งคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กับองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
2.6บันทึกขอตกลงความรวมมือในการสรางเครือขายพัฒนานักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อแสดงเจนนารมณืรวมกันในการสรางเครือขายการศึกษา ระหวาง คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร(เอกสารหมายเลข 4.1.4(1))
3. รอยละการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คาเปาหมายไม
นอยกวารอยละ 80
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน 665,218 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว 675,000บาท คิดเปนรอยละ 98.55 บรรลุเปาหมาย
นอกจากนี้ ในการดําเนินงานระหวางปไดมีการนําผลการประเมินจากโครงการ/กิจกรรมตางที่
ไดดําเนินการไปแลวมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการอื่นๆ ใหสอดคลองและตรงกับสถานการณ
ในปจจุบัน
0

0

0

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
4.1.4(1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วันที่
31 กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา
 ขอ 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักศิลปวัฒนธรรมมีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแผนและ
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ควรกํ าหนดตั วชี้ วั ดความสํ าเร็ จตาม
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
วั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนให ส ามารถสะท อ น 2559 ของสํานักศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน
ความสําเร็จไดอยางแทจริง
2559 โดยไดกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนรวมทั้ ง จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ให ส ามารถ
ดําเนินการไดตามแผน ดังนี้
1)รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย
ตามเกณฑที่กําหนด เปาหมายรอยละ 50
2)จํ า นวนเครื อ ข า ยพั น ธมิ ต รที่ มี ค วามร ว มมื อ ด า น
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ เปาหมาย 1 เครือขาย
3)รอยละการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 80
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ซึ่ ง ตั ว บ ง ชี้ ค วามสํ า เร็ จ ของแผนได กํา หนดไว ใ นเล ม
แผนปฏิ บั ติ การประจํ าป งบประมาณ 2560 สํ านั ก
ศิลปวัฒนธรรมและไดนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักศิลปวัฒนธรรมมีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแผนและ
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป ดังนี้
1. การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป
ป ง บประมาณ 2560 สํ า นั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม ประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 เพื่อรวมพิจารณา
นําผลการประเมินและขอเสนอแนะที่ไดจากการดําเนินงานแตละโครงการในปงบประมาณ 2559 มาจัดทํา
แผนปฏิบัติการและกิจกรรม/โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2560 โดยผลประเมิน
ในปที่ผานมา พบวางบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ และการจัดกิจกรรมไมครอบคลุมทุกคณะ มี
บางกิ จ กรรมที่ จั ดซ้ํ า ซอนกับ คณะ ดัง นั้น ในป แผนปฏิ บั ติการประจํ า ปง บประมาณ 2560 จึ ง ได จั ดสรร
งบประมาณในการดํ า เนิ น งานในป ง บประมาณให เ พิ่ ม ขึ้ น เช น โครงการวั นลอยกระทง ในป 2559 ใช
งบประมาณ จํานวน 120,000 บาท ไดปรับเพิ่มงบประมาณเปน 135,000 บาท รวมถึงไดมีการวางแผนโครงการ/
กิจกรรมใหมคี วามครอบคลุมทุกคณะและลดกิจกรรมที่จัดซ้ําซอนกับคณะ
2. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม
2.1 ปรับปรุงกิจกรรม/โครงการใหเหมาะสมสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน
สํานักศิลปวัฒนธรรมไดมีการปรับปรุงแผนการจัดโครงการใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับ เหตุ ก ารณ ป จ จุ บั น เช น โครงการวั นลอยกระทงไม สามารถดํ าเนินการได เนื่ องจากพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 รัฐบาลประกาศงดจัดงาน
รื่นเริง มหาวิทยาลัยฯไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเปนโครงการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ 135,000 บาท เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวันพอแหงชาติ
งบประมาณ 35,000 บาท เปนโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เปนตน
2.2 การปรับปรุงดานสถานที่การจัดกิจกรรม/โครงการ
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูรและเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมจากทองสนามหลวง เปน ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ
- โครงการรั ก ษวั ฒนธรรมไทย ปกติจ ะใชส ถานที่บ ริเวณลานวัฒ นธรรม (ลานติ้ว ) แต
เนื่ อ งจากสภาพแวดล อ มไม เ หมาะสมในการแสดงนาฏศิ ล ปไทย และการแสดงอาหารพื้ น บ า น ใน
ปงบประมาณ 2560 ไดพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการรักษวัฒนธรรม เปนบริเวณ
เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร ใชสถานที่ ณ บริเวณเรือนไทย มีการจัดสายตักบาตรพระขาวสารอาหารแหง จํานวน 7 สาย ซึ่งจํานวน
คนตักบาตรจํานวนมาก ทําใหการตักบาตรใชเวลาคอนขางมาก พระที่บิณฑบาตมาจาก 5 วัดในจังหวัด
ปทุมธานี ทําใหพระแตละวัดไมทราบสายของทาน จึงทําใหไมเปนระบบ นักเรียนโรงเรียนสาธิตไมทันเขา
เรียน จึงนําผลของงานวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการวันแมแหงชาติ ซึ่งจัด
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ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณเรือนไทย มีการประชุมเตรียมงานซึ่งเอาขอเสนอแนะมาปรับปรุง มี
การแบงหนาที่ความรับผิดชอบแตจะสวนงาน จํานวนสายพระบิณฑบาตลดจํานวนใหเหลือ 4 สาย และมี
เจาหนาที่ นักศึกษาที่ไดรับมอบหมายประจําสายพระของแตละสาย มีปายชื่อวัดใหนักศึกษาถือทําใหใชเวลา
คอนขางนอยนักเรียน และนักศึกษาสามารถเขาเรียนและเขารวมกิจกรรมทัน งานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว
2.3 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม
ในป 2559 มีนักศึกษาที่เขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรมไมครบทุกคณะ ในปงบประมาณ
2560 จึงมีการปรับปรุงแผนโดยการประชาสัมพันธเชิญชวนนักศึกษาแตละคณะและจัดกิจกรรมใหแตละ
คณะเขามามีสวนรวมในการจัดโครงการในแตละครั้ง มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนนักศึกษาเขารวมชมรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย (เอกสารหมายเลข 4.1.5(2))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
4.1.5(1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่
3/2559 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม สสร. 302 อาคารสงเสริมการ
เรียนรู
4.1.5(2)
รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2560
 ขอ 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
สํานักศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน โดยชองทางดังนี้
1. การจัดทําวารสารวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ปที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจําป 2559 และนํา
วารสารเผยแพรในงานสําคัญตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน งานวันเจาฟา สงใหกับคณะและหนวยงานภายใน
และภายนอก
2. การประชาสัมพันธผานเว็บไซตสํานักศิลปวัฒนธรรมประกอบดวยฐานขอมูลความรูดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี และภาพผลงานการแสดงทั้งในและตางประเทศ
3. การเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดโครงการแตละครั้ง
มีดังนี้
3.1 ปายประชาสัมพันธและลงเว็บไซตเชิญชวนเขารวมกิจกรรม
3.2 เก็บภาพกิจกรรมและองคความรูในการจัดกิจกรรม
3.3 สรุปผลการจั ดกิจกรรมในรูปเล มเพื่อเปนฐานขอมูล การรวบรวมองคค วามรู ที่ไดรั บ
(เอกสารหมายเลข 4.1.6(1))
สรุปผลการดําเนินงาน และกิจกรรมของสํานักศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพรกิจกรรมหรือ
การบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน (เอกสารหมายเลข 4.1.6(2))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
4.1.6(1)
วารสารวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ป ที่ 9 ฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ป 2559
ประชาสัมพันธเว็บไซตสํานักศิลปวัฒนธรรม http://culture.vru.ac.th/
https://www.facebook.com/สํานักศิลปวัฒนธรรม
4.1.6(2)
สรุปผลการดําเนินงาน และกิจกรรมของสํานักศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพรกิจกรรม
หรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมายป 2558
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุเปาหมาย

6 ขอ (ขอ 1-6)

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ 4.1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.มหาวิ ทยาลัย สง เสริ ม ให เกิด ความรว มมือกั บ มหาวิทยาลัย มีโครงการหรือกิจกรรมที่จะสงเสริม
นักศึกษา อาจารย บุคลากรและชุมชน รวมกิจกรรม ดานศิลปะและวัฒนธรรมใหกับนักศึกษาหรืออาจมี
ดา นทํ า นุบํ า รุง ศิล ปะและวั ฒนธรรมและภู มิ ปญ ญา การนํางานดานศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการ
ทองถิ่น และของชาติ
กั บ การเรี ย นการสอน นอกจากนี้ ค วรส ง เสริ ม
2. มหาวิ ท ยาลัย ฯ รั บ ผิด ชอบและประสานการ กิจ กรรมด า นศิ ล ปะและวัฒ นธรรมท องถิ่ น อาจมี
ทํ า งานกั บ หน ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก การจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ
มหาวิทยาลัย
ในศิลปะและวัฒนธรรมในทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี
3. มหาวิทยาลัย สามารถสรางเครือขายพันธมิตรที่มี มากขึ้ นเพื่ อเปน การอนุ รั กษสื บ สานให เอกลั กษณ
ความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ วัฒนธรรมที่ดีของทองถิ่นยังคงอยู
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1.ควรกํ าหนดโครงการสรา งความภู มิใจในเรื่อง สํานักศิลปวัฒนธรรมควรเนนการทําดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งการตระหนักการอนุรักษและการ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมกั บ ชุ ม ชนให ม ากขึ้ น อั น
พัฒนาให เกิ ดกับ นักศึ กษา ศิ ษย เกา ผูป กครองและ เนื่ อ งมาจากสํ า นั กศิ ล ปวั ฒ นธรรมเป น แหล ง ที่ ตั้ ง
ประชาชนในชุมชน
ใกลชิดกับชุมชนจะเปนสวนเสริมใหนักศึกษาไดมี
2.มหาวิ ท ยาลัย และคณะควรเรง สร างเครื อข า ย ความรู ค วามเข า ใจและอนุ รั กษ สื บ สานความเป น
ความรวมมือ ดานศิลปวัฒนธรรมชุมชนและองคกร วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ให ค งอยู ต อ ไปได จ ะทํ า ให เ กิ ด
อื่นๆ
ประสิทธิภาพในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไดดียิ่งขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหออกสูระดับสากลนัน้ ควรเริ่มจากการประสานความรวมมือในระดับ
ทองถิ่นและการพัฒนาสื่อเพื่อนําเสนอวัฒนธรรมออกสูสากล
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 4.1

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
1) ผูชวยศาสตราจารย 2) ดร.ฐิติพร พิชญกุล
3) อาจารยนันทิยา รักตประจิต
4) นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท :
E-mail : thitiporn@hotmail.com
rchinan@gmail.com varaporn@hotmail.com

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) นางเบญจภัคค ธนแพรวพันธ 2) นางนันทิกานต บุตรบาล
หนวยงานรับผิดชอบรวม : คณะ/ศูนย/สํานัก
โทรศัพท : 081-739-3855
E-mail : tong_top3135@hotmail.com
nuntigan_pae@hotmail.com
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบงชี้ที่ 5.1
: การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบ
: เกณฑขอ 1 2 และ 6 ปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
เกณฑขอ 3 4 5 และ 7 ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5-6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
 ขอ 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และ
เปาหมายของแผนกลยุทธ
มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารทบทวนแผนกลยุ ท ธ แ ละจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ แผนปฏิ บั ติ การประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจัดทําคําสั่งที่1400/2559 เรื่อง ให อาจารย ขาราชการและบุคลากร ไปเขา
รวม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560” ระหวางวันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม รอยัล พลา คลิฟบีช รีสอรท
แอนดสปา จังหวัดระยอง (เอกสารหมายเลข 5.1.1(1)) ไดนําผลการวิเคราะห SWOT ทางดานจุดแข็งที่
สํ า คั ญ คื อ บั ณ ฑิ ต มี ค วามพร อมรั บ การพั ฒ นาและได รั บ การยอมรั บ เรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย ขยั น อดทน มี
การบรูณาการการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหนักศึกษามีการผลิตผลงานการวิจัย
และนวัตกรรม สนับสนุนใหเพิ่มทักษะความรูความสามารถของบุคลากร ดานจุดออน คือ บัณฑิตขาดทักษะ
ดานภาษาตางประเทศ และยังขาดความรักในมหาวิทยาลัย การบริหารการปฏิบัติการดานการวิจัยและการ
เผยแพร เกิดผลนอยไมถึงเกณฑที่พึ่งประสงค บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนขาดทักษะความรูใน
การปฏิ บั ติ ง าน และการพั ฒ นาความก า วหน า ในสายงาน รวมถึ ง ขาดความรั ก และความผู ก พั น กั บ
มหาวิทยาลัยยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การใชประโยชนในสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ทรัพยากร
เพื่ อการศึ กษาด านโอกาส คื อ มหาวิ ทยาลัย มี เครื อข ายความร วมมื อทั้ง ในและต างประเทศทํ า ใหมี ก าร
ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรในระดับ AC พัฒนางานเพิ่มรายไดจากการดําเนินงานใหกับมหาวิทยาลัย และ
ดานภัยคุกคาม คือ นโยบายของรัฐ กฎระเบียบขอบังคับของรัฐ ไมเอื้อตอการปฏิบัติงานและนโยบายการยุบ
รวมมหาวิทยาลัย การถูกตรวจสอบกํากับ จาก สกอ. มีความซ้ําซอน มีการแขงขันสูงทําใหสูญเสียบุคลากรที่
มีคุณภาพ งบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจบางดานไมเพียงพอ
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดวิสัยทัศน คือ “สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อการพัฒนาทองถิ่นใน
อุษาคเนย” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร การดําเนินการทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก
1. การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
2. การวิจัยและสะสมองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. การทํานุบํารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและชาติ
5. การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเปนเลิศสูสากล
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และจั ด ทํ า ร า งแผนกลยุ ท ธ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 วาระเพื่อพิจารณา 5.2
(ราง) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560-2564 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(2)) และมีมติเห็นชอบอนุมัติ แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(3))
มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั่งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินและวิเคราะหทรัพยากร
ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ 1863/2559 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(4))
เพื่ อ เป น กลไกในการบริ ห ารด า นการเงิ น ให เ หมาะสมและเพี ย งพอที่ จ ะสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ต า งๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยไดแยกประเด็นยุทธศาสตรออกเปน 5 ประเด็นยุทธศาสตร โดยประมาณการจัดสรร
งบประมาณในแตละประเด็นยุทธศาสตรดังนี้
ตารางแสดงสัดสวนการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
สัดสวนการจัดสรรงบประมาณ (%) พ.ศ.
ยุทธศาสตร
2560 2561 2562 2563 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู 8.59 24.00 25.00 26.00 27.00
เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขาย
ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่นใน
การพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง
1.89 3.00 4.00 5.00 6.00
ตอการแกไขปญหาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และ
0.76 2.00 3.00 4.00 5.00
ถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
0.23 1.00 2.00 3.00 4.00
รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและ
เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการวัฒนธรรมทีน่ ําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ 88.53 72.00 69.00 66.00 63.00
ที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล
รวม (1+2)
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.
2559 วาระเพื่อพิจารณา 5.1 (ราง) แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(2)) และมีมติเห็นชอบอนุมัติ
แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560-2564 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(5))
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
9/2559 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 วาระเพื่อพิจารณา 5.2 (ราง) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(2)) และมี
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มติเห็น ชอบอนุมัติ แผนปฏิ บัติการมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถั มภ ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(6))
รายงานผลการดํา เนินตามแผนกลยุ ทธและแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เลขที่
06/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จังหวัดปทุมธานี (เอกสารหมายเลข 5.1.1(7)) เพื่อกํากับติดตาม
ความสําเร็จของตัวบงชี้ใหบรรลุผลตามเปาหมายของแผนกลยุทธ มีรายละเอียดดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 มีการรายงานผลการปฏิบัติการตามตัวบงชีข้ องแผนกลยุทธและแผนปฏิบตั ิการ ในทุกไตรมาส โดยทุก
หนวยงานจะตองดําเนินการรายงานขอมูลภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส และมีผลการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ดังนี้ ตัวชี้วัดตามเปาประสงคจํานวนทั้งหมด 33 ตัวบงชี้ โดยในไตรมาสที่ 3
มีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ บรรลุ 15 ตัวบงชี้ ระหวางดําเนินการ 18 ตัวบงชี้ (ขอมูลระหวาง วันที่ 1
ต.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2560 ) (เอกสารหมายเลข 5.1.1(8))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.1(1)
รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560” ระหวางวันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ.
2559 ณ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟบีช รีสอรทแอนดสปา จังหวัดระยอง
5.1.1(2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 8 กันยายน
พ.ศ. 2559 วาระเพื่อพิจารณา 5.1 (ราง) แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง) และ
(ราง) แผนปฏิบัติการทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 5.2 (ราง) แผน
กลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2564 และ (ราง) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1.1(3)
แผนกลยุ ท ธ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
5.1.1(4)
คําสั่งแตงตั่งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินและวิเคราะหทรัพยากรในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ 1863/2559 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559
5.1.1(5)
แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
พ.ศ. 2556 – 2560
5.1.1(6)
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1.1(7)
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ 06/2559
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
5.1.1(8)
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ขอมูลระหวาง วันที่ 1 ต.ค. 2559 – 30
มิ.ย. 2560 )
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 ขอ 2 การกํ า กั บ ติด ตามส ง เสริ ม สนั บ สนุน ให ทุ ก คณะดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ข อมู ล ทางการเงิ น ที่
ประกอบไปด ว ยต น ทุ น ต อ หน ว ยในแต ล ะหลั ก สู ต ร สั ด ส วนค า ใช จ า ยเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา อาจารย
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต และแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ประจํ า ป
การศึ ก ษา 2560 โดยมี ห น า ที่ กํ า หนดแนวทางในการดํ า เนิ น งานจั ด ทํ า บั ญ ชี ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต
เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ และจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
(เอกสารหมายเลข 5.1.2(1) – 5.1.2(2))
1. การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต มีขอมูลประกอบในการดําเนินการดังนี้
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของปการศึกษา 2559 เพื่อจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต
- รายงานงบการเงินประจําป 2558 และ 2559
- จํานวนกิจกรรมของแตละผลผลิต
- หน วยงานหลั กและหนว ยงานสนับ สนุน เพื่อเปน ศูน ยสํ าหรั บกระจ ายตน ทุนต อหนว ย
ผลผลิตไปยังกิจกรรม
- แยกประเภทแหลงของเงิน
- ตนทุนบางประเภทของคาใชจาย
- ตนทุนรวมของหนวยงานจําแนกเปนตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมของหนวยงานหลัก
และหนวยงานสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 5.1.2(3) – 5.1.2(6))
2. นําขอมูลในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตแตละหลักสูตร ใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะห
ความคุมคาในการบริหารหลักสูตร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสใน
การแขงขัน (เอกสารหมายเลข 5.1.2(7) - 5.1.2(8))
3. รายงานผลการวิเคราะหต น ทุน ตอหน วยผลผลิต ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลั ย
วิเคราะหความคุมคาของแตละคณะ/หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนตอ
หนวยผลผลิตที่มี คาสูง-ต่ํา แตกตางกัน โดยนํ าผลการวิเคาระหดังกลาวมาเปนแนวทางในการปรับปรุ ง
พัฒนาอาจารยและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานการจัดอบรม สัมมนาและการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑทางการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อใหนักศึกษามีความรู มีประสบการณ มีคุณภาพพรอมที่จะนําไปใชใน
การประกอบอาชีพตรงตามสาขาและตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต (เอกสารหมายเลข 5.1.2(8))
4. รายงานตนทุนตอหนวยผลผลิตของคณะและหลักสูตรเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 5.1.2(9))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.2(1)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ประจําปการศึกษา 2560 เลขที่ 2812/2559 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
5.1.2(2)
-รายงานการประชุ ม คณะกรรมการจั ด ทํ า ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต และแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559
-รายงานการประชุ ม คณะกรรมการจั ด ทํ า ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต และแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
5.1.2(3)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของปการศึกษา 2559
5.1.2(4)
เอกสารการจัดสรรงบประมาณประจําป 2558 และ 2559
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หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.2(5)
ขอมูลรายไดและการเบิกจายของแตละหนวยงานจากระบบบัญชี 3 มิติ ประจําป
2558 และ 2559
5.1.2(6)
รายงานการเงินประจําเดือนและงบการเงิน ของปงบประมาณ 2558 และ2559
5.1.2.(7)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่
9 กุมภาพันธ 2560
5.1.2(8)
เผยแพรผลการคํานวณผลผลิต www.vru.ac.th
5.1.2(9)
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการจั ด ทํ า ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต และแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2/2560 วันจันทรที่ 28 สิงหาคม 2560
 ขอ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ จัง หวัด ปทุ มธานี มี คํ าสั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ระดั บมหาวิทยาลัย ประกอบไปด วย รองอธิการบดี ผู อํา นวยการสํา นั ก
ผูอํานวยการกอง และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่วิเคราะหและระบุ
ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบตามคําสั่งที่ 1189/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และ ที่
6918/2559 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
(แกไขเพิ่มเติม) (เอกสารหมายเลข 5.1.3(1)) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดประชุมเพื่อวิเคราะหและ
ประเมินความเสี่ยง คนหาวิธีการและควบคุมความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได
ที่สงผลตอการดําเนิน การตามพั นธกิจของสถาบัน วั นอังคารที่ 13 กันยายน 2559 (เอกสารหมายเลข
5.1.3(2))
ในการระบุความเสี่ยง ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปจัดทํา (ราง)
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา โดยการระบุความเสี่ยง แบงตามประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปจจัยเสี่ยงเรื่อง นักศึกษาไมสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยที่สะสมองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่น เรื่อง ความรวมมือทาง
วิชาการและวิจัยรวมกับองคกรภายนอกยังมีนอย ทําใหไดรับงบประมาณวิจัยจากภายนอกนอย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เรื่อง ความสนใจของประชาชนที่
ตองการพัฒนาดานบริการวิชาการนอย ทําใหกลุมเปาหมายของผูรวมโครงการไมเปนไปตามแผน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและชาติ เรื่องคานิยมชอง
เยาวชนในปจจุบัน เนนวัตถุนิยมไมสนใจศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน มี 5 เรื่อง ดังนี้
1) สภาวะทางเศรษฐกิจทําใหมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย
2) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษาและบุคลากร
- ภัยจากบุคคลภายนอกที่เขามาในพื้นที่ VRU
3) ฐานขอมูลออนไลนของ สกอ. จํากัดการเขาถึงขอมูลลดลง
- จํานวนฐานขอมูลที่เขาไดมีจํานวนลดลงและจําเปนตองจายในอนาคต
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และเมื่อทําการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงโดยพิจารณาจากเกณฑที่มีระดับความเสี่ยงสูง
มาก เปนความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไมได และตองจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยการเสนอ
มาตรการเพิ่มเติม มีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปจจัยเสี่ยงเรื่อง นักศึกษาไมสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยที่สะสมองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่น เรื่อง ความรวมมือทาง
วิชาการและวิจัยรวมกับองคกรภายนอกยังมีนอย ทําใหไดรับงบประมาณวิจัยจากภายนอกนอย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เรื่อง ความสนใจของประชาชนที่
ตองการพัฒนาดานบริการวิชาการนอย ทําใหกลุมเปาหมายของผูรวมโครงการไมเปนไปตามแผน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน เรื่อง สภาวะทางเศรษฐกิจทําให
มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย
มีการจัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(3)) เพื่อ
จัดทํา (ราง) แผนการบริหารความเสี่ยงประจําปการศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(4)) โดย
พิจารณาจากการวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินโอกาสและผลกระทบ เลือกระดับความเสี่ยงที่สูงมาก
และเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (เอกสาร
หมายเลข 5.1.3(5)) เพื่อพิจารณาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 3 ระยะ ดังนี้
รอบ 6 เดือน ประจําปการศึกษา 2559 จัดทําบันทึกติดตามการรายงานความกาวหนาของการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามบันทึก เลขที่ ศธ 0551.19/ว 015 ลง
วันที่ 17 มกราคม 2559 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(6)) และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(7)) เพื่อพิจารณา
รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจําปการศึกษา 2559
(เอกสารหมายเลข 5.1.3(8)) และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ
2559 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(9))
รอบ 9 เดือน ประจําปการศึกษา 2559 จัดทําบันทึกติดตามการรายงานความกาวหนาของการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามบันทึก เลขที่ ศธ 0551.19/ว 057 ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(10)) และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคาร วันที่ 4 เมษายน 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(11)) เพื่อพิจารณา
รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน ประจําปการศึกษา 2559
(เอกสารหมายเลข 5.1.3(12)) และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข
5.1.313))
รอบ 12 เดือน ประจําปการศึกษา 2559 จัดทําบันทึกติดตามการรายงานความกาวหนาของการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามบันทึก เลขที่ ศธ 0551.19/ว 122 ลง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(14)) และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร ที่ 4 สิงหาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(15)) เพื่อพิจารณา
รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ประจําปการศึกษา 2559
(เอกสารหมายเลข 5.1.3(16)) และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(17))
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2559 มีความเสี่ยงลดลง
ทุกดาน
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.3(1)
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ 1189/2559 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และ ที่ 6918/2559 ลงวันที่ 10 ธันวาคม2559 เรื่อง
แตงตั้งคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย(แกไขเพิ่มเติม)
5.1.3(2)
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2559
วันอังคารที่ 13กันยายน 2559
5.1.3(3)
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2559
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
5.1.3(4)
(ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา
5.1.3(5)
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี
ที่ 10 พฤศจิกายน 2559
5.1.3(6)
บันทึกการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
ประจําปการศึกษา 2559 เลขที่ ศธ 0551.19/ว 015 ลงวันที่ 17 มกราคม 2559
5.1.3(7)
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งการประชุ ม วั น อั ง คาร
ที่ 31 มกราคม 2560
5.1.3(8)
รายงานความก าวหน า การดํ า เนิน งานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง รอบ 6 เดื อน
ประจําปการศึกษา 2559
5.1.3(9)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9
กุมภาพันธ 2560
5.1.3(10)
บันทึกติดตามการรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามบันทึก เลขที่ ศธ 0551.19/ว 057 ลงวันที่ 28
มีนาคม 2560
5.1.3(11)
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคาร
วันที่ 4 เมษายน 2560
5.1.3(12)
รายงานความก าวหน า การดํ า เนิน งานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง รอบ 9 เดื อน
ประจําปการศึกษา 2559
5.1.3(13)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
5.1.3(14)
บันทึกติดตามการรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามบันทึก เลขที่ ศธ 0551.19/ว 122 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2560
5.1.3(15)
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร ที่ 4
สิงหาคม 2560
5.1.3(16)
รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
ประจําปการศึกษา 2559
5.1.3(17)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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ขอ 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน
ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนได
สวนเสีย ผูบริหารไดยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยคํานึงประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัย และผู
มีสวนไดสวนเสียทุกระดับ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล มหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนแผนกลยุทธ เพื่อเปนกรอบการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 โดยในป 2560 มีการกําหนด
ความสําเร็จ ตัวบงชี้ของแผน 33 ตัวบงชี้ บรรลุแลว 15 ตัวบงชี้ และซึ่งคณะกรรมกาติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยไดรายงานสภามหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส (เอกสารหมายเลข 5.1.4(1) –
5.1.4(4))
2) หลักประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหคณะ สํานัก สถาบัน ดําเนินงานตามพันธกิจ
และกํากับติดตามเรงรัด ใหใชงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยผลการตั้งเบิกจาย
งบประมาณป 2560 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผลการงบประมาณแผนดิน คิดเปนรอยละ 83.47 เบิกจาย
งบประมาณรายได คิดเปนรอยละ 81.74 รวมงบประมาณแผนดินและงบรายได คิดเปนรอยละ 82.95
มหาวิ ทยาลั ยได มี การดํ าเนิ นการรายงานผลการดํ าเนิ นการประหยั ดพลั งงานในที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งไดมีการจัดทํารายงานตนทุนตอหนวยผลผลิตเพื่อใชเปนประสิทธิภาพใน
การทํางาน (เอกสารหมายเลข 5.1.4 (5) – 5.1.4 (8))
3) หลักการตอบสนอง ผูบริหารนําโดยอธิการบดีมีชองทางการรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะและรับฟง
ความตองการ หลายชองทาง เชน โทรศัพท เว็บไซต อีเมล สายตรง และมอบหมายใหเลขานุการเปนผูจัดพิมพ และ
รวบรวมเพื่อนําเสนอใหอธิการบดีพิจารณา และสั่งการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในการตอบสนองความคาดหวัง หรือ
ความตองการและ ทําใหบุคลากร นักศึกษา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียเกิ ดความเชื่อมั่นและไววางใจ
นอกจากนี้ยังมีสวนการตอบสนองเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก การปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบแสนอตอการ
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน TQF การใหทุนวิจัย การใหคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการ การตอบสนองตอชุมชน
เชน การจัดอบรมเพื่อตอใบขับขี่โดยการทําขอตกลงความรวมมือกับกรมการขนสง เปดใหบริการอบรมเพื่อสอบ
ใบขับขี่ การทําบริการดานวิจัยโดยทําความขอตกลงกับองคการบริหารสวนทองถิ่น การใหความรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการพัฒนาครู (เอกสารหมายเลข 5.1.4 (9))
4) หลักการรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินการตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ โดยใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะเปน 3 รอบ คือ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบ
9 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอหนาที่โดยคํานึงถึงการดําเนินงานตามมติ
เพื่อใหการบริหารงานบรรลุเปาหมาย และแกไขปญหาตางๆ ใหครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย และนอกจากนี้
ยังมีการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป (เอกสารหมายเลข
5.1.4 (10))
5) หลักความโปรงใส ผูบริหารทุกคน มีการเปดเผยขอมูลใหแกบุคลากรโดยผานทาง เว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย และใหบริษัท เอ. เอ. ซี ออดิท คอรปอเรชั่น จํากัด มีการตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจายงบประมาณ
ของแตละฝายทุกรายการ โดยใหผูตรวจบัญชีจากภายนอกเปนผูตรวจ และสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานการเงินและงบประมาณ เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะดานการเงินและงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการนําระบบสามมิติ และระบบอื่นๆ ของกรมบัญชีกลางมาใชเพื่อเปนการตรวจสอบ
ทางการจัดซื้อ จัดจาง การตัดยอด การใชงบประมาณ เพื่อความถูกตองและโปรงใส และยังมีการแตงตั้งกรรมการ
กลางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง การตรวจรับ เปนผูตรวจสอบความถูกตองในการดําเนินการอีกทางหนึ่งดวย และมี
หนวยงานตรวจสอบภายในที่ดําเนินการตรวจสอบกระบวนการที่เกี่ยวของกับการการเงินและงบประมาณอีกครั้ง
รวมถึงมี การเผยแพร รายงานการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย สภาวิ ชาการ คณะกรรมการบริ หาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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มหาวิทยาลัยผานทางเว็บไซต ใหประชาคมไดมีสวนในการรับรู รับทราบ (เอกสารหมายเลข 5.1.4 (11)5.1.4(12))
6) หลักการมีสวนรวม เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับในหนวยงาน มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่
สําคัญ เชน การทบทวนจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 การทบทวนแผนกลยุทธ 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2560 และแผนปฏิบัติการประจําป ใหขอเสนอแนะในทุกๆ เรื่อง ในการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทุกภาคเรียน โดยภาคการศึกษาที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11
มกราคม 2560 และแสดงความคิดเห็นผานชองทางอื่น เชน เว็บไซต Facebook กลองรับความคิดเห็นที่ตั้งอยูหนา
สํานักงานอธิการบดี โดยผูบริหารจะดําเนินการตอบในทุกๆ เรื่อง นอกจากนี้ในคณะกรรมการชุดตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย ยังมีผูแทนจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เชน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการประจําสวนราชการของหนวยงานตางๆ (เอกสารหมายเลข 5.1.4(13) –
5.1.4(15))
7) หลักการกระจายอํานาจ อธิการบดีไดกําหนดและมอบอํานาจในการบริหารและการตัดสินใจแตละ
เรื่องใหแกรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และคณบดี ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีการถายโอนอํานาจในการ
ตั ดสิ นใจไปยั งคณะกรรมการชุ ดต างๆ ที่ ตั้ งขึ้ น โดยมุ งประโยชน ของผู รั บบริ การ ผู มี ส วนได ส วนเสี ย ที่ สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง เชน คณะกรรมกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย รวมถึงคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยอธิการบดี เชน คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข 5.1.4(15) – 5.1.4(16))
8) หลักนิติธรรม บริหารงานตามเจตนารมณของระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของ
ของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ และจัดทําเอกสารรวบรวม กฎหมาย ระเบี ยบ
ขอบังคับประกาศตางๆ ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพรใชเปนแนวทางในการปฏิบัติผานทางเว็บไซต
(เอกสารหมายเลข 5.1.4(17))
9) หลักความเสมอภาค ใหความเสมอภาคและเทาเทียมกันในดานการบริหารจัดการ การบริหารงาน
อาทิเชน มีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดยออกเปนขอบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2559 สําหรับสายวิชาการ และคูมือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับสายสนับสนุน
มีการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาทุกเพศ ทุกภาษา ทุกชวงอายุ รวมทั้งมีการจัดการฝกอบรมที่
หลากหลายใหกับประชาชน ทุกกลุม (เอกสารหมายเลข 5.1.4(18) – 5.1.4(19))
10) หลักมุงเนนฉันทามติ ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ ในแตละครั้งจะผานการพิจารณาที่ตองมี
ความเห็นชอบ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาบรรจุไวในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารชุดตางๆ อยางชัดเจน โดยใน
การประชุมหรือตกลงใชกลไกในการตัดสินใจ อาทิเชน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยจะ
รวมกันพิจารณางานบุคคลที่เกี่ยวของกับพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยจะ
รวมกันพิจารณาเรื่องการบริหารบุคคลของบุคลากรประเภทตางๆ กรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ตัดสินใจบริหารงานเรื่องตางๆ รวมกัน (เอกสารหมายเลข 5.1.4(20)- 5.1.4(23))
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.4 (1)
แผนกลยุทธ พ.ศ. 2556 – 2560
5.1.4 (2)
แผนปฏิ บั ติ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1.4 (3)
ระเบี ย บวาระการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ครั้งที่ 6/2560
5.1.4 (4)
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ความสําเร็จ และเปาหมายการดําเนินงานตาม
นโยบายสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2
5.1.4 (5)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 14
กันยายน 2560
5.1.4 (6)
รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 สิงหาคม
2560
5.1.4 (7)
สรุปรายงานผลโครงการลดการใชพลังงานในสวนราชการ
5.1.4 (8)
รายงานผลตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1.4 (9)
ภาพถาย website สายตรงผูบริหาร
5.1.4 (10)
รายงานผลภาวการณมีงานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
5.1.4(11)
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 03/2560 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
การเงินและงบประมาณ ลงวันที่ 5 มกราคม 2560
5.1.4 (12)
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 03/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ลงวันที่ 5 มกราคม 2560
5.1.4 (13)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่ อง แต งตั้ ง คณะกรรมการประจํา สว นราชการ สํ านั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1.4(14)
คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 491/2559 เรื่อง มอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบใหรอง
อธิการบดี ลงวันที่ 6 มีนาคม 2559
5.1.4(15)
คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 853/2557 เรื่อง มอบหนาที่ความรับผิดชอบใหผูชวยอธิการบดี
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
5.1.4(16)
คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 748/2553 เรื่อง มอบอํานาจคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ลงวันที่ 27 เมษายน 2553
5.1.4 (17)
ภาพถาย website ตัวอยางการเผยแพรระบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และประกาศ
5.1.4 (18)
ขอบัง คั บสภามหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั ม ภ จั งหวั ด
ปทุมธานีวาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2559
5.1.4 (19)
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.1.4 (20)
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 21/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 1 กันยายน 2559
5.1.4 (21)
คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 008/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ลง
วันที่ 3 มกราคม 2557 และที่เพิ่มเติม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.4 (22)
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ 2560
5.1.4 (23)
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
 ขอ 5 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตาม
ระบบ
มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานจัดการความรู (KM) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อทําหนาที่กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ สื่อสารและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการความรู และติด ตามผลการดํ าเนิ นงานตามแผนการจัดการความรู ทั้ งระดับคณะ/วิทยาลัย และ
หนวยงานสนับสนุน
มหาวิทยาลัย มีระบบการกํากับติดตามใหทุกหนวยงานมีการดําเนินงานการจัดการความรู ดังนี้
1. ใหทุกหนวยงานมีการกําหนดผูรับผิดชอบและกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ
จัดการเพื่อจัดทําแผนการจัดการความรู
2. ใหทุกหนวยงานมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงาน
3. ใหทุกหนวยงานมีการรวบรวมและสรุปผลปญหาการดําเนินงานดานการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาในปตอไป
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานตามระบบการกํากับ ติดตามใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินการจัดการความรู มีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้
1. มีกําหนดผูรับผิดชอบและกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่ โดย
การจัดทําบันทึกใหทุกหนวยงานสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบและแผนการจัดการความรู ประจําป
การศึกษา 2559 บันทึกขอความ ที่ศธ 0551.19/ว 027 เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลเอกสารแผนการจัดการ
ความรู (KM)/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู (KM) ของคณะ/หนวยงาน ลงวันที่ 30
กุมภาพันธ 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.5(1))
2. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงาน โดยการจัดทําบันทึกใหทุก
หนวยงานสงการรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูใหเปนไปตามแผนการจัดการความรู บันทึกขอความ
ที่ศธ 0551.19/113 ขอความอนุเคราะหสงสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) ประจําปการศึกษา
2559 รอบ 12 เดื อน ลงวั นที่ 17 กรกฎาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.5(2))เพื่ อกํ ากั บติ ดตามการ
ดําเนินการดานการจัดการความรู
จากการกํากับ ติดตาม สรุปผลการดําเนินการจัดความรู ของทุกหนวยงาน สรุปไดดังนี้
1. ทุกหนวยงานมีการกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานการจัดการความรู
2. ทุกหนวยงานมีการกําหนดประเด็นความรูและจัดทําแผนการจัดการความรู
3. ทุกหนวยงานมีการสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู
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ระดับคณะ/วิทยาลัย มีคณะจํานวน 7 คณะ และ วิทยาลัย จํานวน 1 วิทยาลัย(เอกสารหมายเลข
5.1.5(3)) ไดแก

คณะ/วิทยาลัย
คําสั่ง
1.เทคโนโลยี คณะกรรมการ
การเกษตร
ดําเนินงานการจัดการ
ความรู เลขที่
060/2560 ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ 2560
2.ครุศาสตร
คณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการ
ความรู (KM) ป
การศึกษา 2559
เลขที่ 022/2560 ลง
วันที่ 20 มกราคม
2560
3.วิทยาการ
คณะกรรมการพัฒนา
จัดการ
สถานบันสูสถาบัน
เรียนรู คณะวิทยาการ
จัดการ เลขที่
126/2559 สั่ง ณ
วันที่ 23 มิถุนายน
2559

4.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

5.มนุษย
ศาสตรและ
สังคมศาสตร

ประเด็นความรู
ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ
ดานวิจัย เรื่อง งานวิจัยเชิงวิชาการ
และงานวิจัยชุมชน
ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง
แนวคิดในการจัดการศึกษาในยุค 4.0

ดานงานวิจัย เรื่อง การคัดสรร
กระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
ดานการผลิตบัณฑิต มี 2 เรื่อง คือ
1.การจัดการความรูดานการจัดทํา
ผลงานวิชาการ
2.การจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
ดานวิจัย คือ เรื่อง การเผยแพร
ผลงานวิจัยอาจารยรวมกับนักศึกษา

คณะกรรมการ
ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การ
บริหารงานการจัดการ ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ
ความรู (KM) เลขที่
นักศึกษาสูสมาคมอาเซียน
213/2559 ลงวันที่
27 ธันวาคม 2559
ดานวิจัย เรื่อง การยกระดับมาตรฐาน
งานวิจัย/งานสรางสรรคเพื่อเผยแพรใน
วารสารระดับชาติ/นานาชาติ จากผล
การดําเนินงานจัดการความรู องค
ความรูที่ไดคือ
คณะกรรมการจัดทํา ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การพัฒนา
แผนการจัดการ
นักศึกษาสูการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
ความรู เลขที่
022/2560 ลงวันที่
20 มกราคม 2560
ดานวิจัย เรื่อง แนวทางการวิจัยและ
ผลผลิตที่ไดจากงานวิจัย

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
ดานการผลิตบัณฑิต : ทุกหลักสูตรได
นําไปใชการจัดการเรียนการสอน
ดานวิจัย : มีการยื่นขอทุนวิจัยชุมชน
จํานวน 1 คน คือ อ.ดร.ณัฐพงค
จันจุฬา
ดานการผลิตบัณฑิต : คณาจารยใน
คณะครุศาสตรไดนําความรูมาใชใน
การเรียนการสอนในรายวิชากลุม
วิชาชีพของครุศาสตร
ดานวิจัย : อาจารยใหนักศึกษาการ
รวมทําโครงการวิจัยกับอาจารยเพื่อ
เรียนรูจากการลงมือทําวิจัย
ดานการผลิตบัณฑิต : 1. มีอาจารย
จํานวน 5 คน สงผลงานเพื่อขอเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
2.สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวได
นํามาประยุกตใชกับการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาสามารถทําให
นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงได
ดานวิจัย คือ สาขาวิชาการบัญชีมีการ
นําเสนอผลงานวิจัยนักศึกษารวมกับ
อาจารยเพิ่มขึ้น สาขาวิชาการบัญชี จึง
ไดนําแนวปฏิบัติที่สาขาวิชาการบัญชี
ไดปฏิบัติไป
ดานการผลิตบัณฑิต : สาขาวิชาเซรา
มิกสไดนําผลงานนักศึกษาไปโชว
ตางประเทศ ไดแก ประเทศไตหวัน
และฟลิปปนส
ดานวิจัย คือ มีอาจารยสงบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ จํานวน 2 เรื่อง
ดานการผลิตบัณฑิต : มีจํานวน 3
สาขา ไดแก สาขารัฐประศาสนศาสตร
นิติศาสตร และสาขาวิชาทัศนศิลป
นักศึกษาจัดทําผลงานเชิงผลิตภาพ
รวมจํานวน 50 คน
ดานวิจัย : มีผลงานจากงานวิจัย
จํานวน 2 ฉบับ

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

105

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะ/วิทยาลัย
คําสั่ง
6.วิทยา
คณะกรรมการ
ศาสตรและ
ดําเนินงานการจัดการ
เทคโนโลยี
ความรู เลขที่
762/2559 ลงวันที่
23 ธันวาคม 2559

ประเด็นความรู
ดานการผลิตบัณฑิต : เรื่อง
กระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพและ
สรางสรรคของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ดานวิจัย เรื่อง การเขียนบทความ
วิทยาศาสตรและการเขียนรายงานทาง
วิทยาศาสตรเพื่อการเผยแพร
7.วิทยาลัย
คณะกรรมการ
ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การพัฒนา
นวัตกรรมการ ดําเนินงานการจัดการ ระบบการเรียนการสอนแบบ Workจัดการ
ความรู เลขที่
Based Learning
004/2560 ลงวันที่
17 มกราคม 2560
ดานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
ดานการวิจัยสําหรับอาจารย “กิจกรรม
อบรมโปรแกรม SPSS”
8.สาธารณสุข คณะกรรมการพัฒนา ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดทํา
ศาสตร
สถาบันสูการเรียนรู
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
เลขที่ 024/2560 ลง (มคอ.7)
วันที่ 27 กุมภาพันธ
ดานวิจัย เรื่อง กระบวนการจัดทําวิจัย
2560
และเผยแพรงานวิจัย
ระดับหนวยงานสนับสนุน จํานวน 7 หนวยงาน (เอกสารหมายเลข 5.1.5(4)) ไดแก
ศูนย/สํานัก
คําสั่ง
ประเด็นความรู
สํานักงาน
คณะกรรมการจัดการความรู เทคนิคและวิธีการในการ
อธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี ประจําป วิเคราะหคางาน
การศึกษา 2559 เลขที่ 2005
ลงวันที่ 30 สิงหาคม2559
สํานักสงเสริม
แตงตั้งคณะกรรมการ
การใชโปรแกรมระบบงาน
วิชาการและงาน ดําเนินงานการจัดการความรู
ทะเบียนของสํานักสงเสริม
ทะเบียน
เลขที่ 333/2560 ลงวันที่ 7
วิชาการและงานทะเบียน
กุมภาพันธ 2560
สํานักวิทยบริการ คณะกรรมการจัดการความรู การบริหารจัดการสมาชิก
และเทคโนโลยี
KM สํานักวิทยบริการและ
หองสมุด ของสํานักวิทยบริการ
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1719 ลงวันที่ 30 สิงหาคม
2558
สํานักสงเสริมการ คณะกรรมการดําเนินงานการ สูตรสําหรับลางสารเคมีที่
เรียนรูและบริการ จัดการความรู เลขที่
ปนเปอนมากับผักและเนื้อสัตว
วิชาการ
2915/2559 ลงวันที่ 10
ธันวาคม 2559

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
ดานการผลิตบัณฑิต : มีจํานวน 4
สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชา
เทคโนโนโลยีสารสนเทศ และ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร นําความรู
ไปใชในการสรางผลงานเชิงผลิตภาพ
ในรายวิชาฝกประสบ การณวิชาชีพ
ดานวิจัย : มีผลงานทางวิชาการ
จํานวน 4 ผลงาน
ดานการผลิตบัณฑิต คือ จํานวน 2
สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ และ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ
ผูสูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา)
ดานวิจัย : มีอาจารย จํานวน 10 คน
ที่นําไปใช
ด า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต : มี จํ า นวน 2
หลักสูตร
ดานวิจัย : มีอาจารยจํานวน 2 คน
ยื่นขอทุนวิจัย
ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
มีบุคลากรยื่นขอตําแหนงวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชียวชาญ จํานวน 12
ราย
บุ ค ล า ก ร ทุ ก ค น ส า ม า ร ถ ใ ช
โปรแกรมระบบงานทะเบียนของ
สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงาน
ทะเบียนได
บุ ค ลากรทุ ก คนสามารถใช ง าน
ระบบการบริห ารจัด การสมาชิ ก
ห อ งสมุ ด ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุ ค ลากรของสํ า นั ก ฯ จํ า นวน 2
คน คือนายปติพงศ ออนสําลี และ
นายธานี ศรีนารถ โดยการอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให แ ก ผู ที่ ส นใจทั้ ง
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
จํานวนไมนอยกวา 4 ครั้ง
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ศูนย/สํานัก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

บัณฑิตวิทยาลัย

งานศึกษาทั่วไป

คําสั่ง
คณะกรรมการการจัดการ
ความรูประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา เลขที่ 216/
2560 สั่ง ณ วันที่ 28
มกราคม 2560
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู เลขที่ 011/2560 สั่ง
ณ วันที่ 215 มกราคม 2560
คณะกรรมการจัดการความรู
เลขที่ 2272/2559 ลงวันที่ 2
ตุลาคม 2559

ประเด็นความรู
เทคนิคการจัดประชุมและการ
เขียนรายงานการประชุม

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
บุคลากรทุกคนสามารถจัดประชุม
และเขียนรายงานการประชุมได

การจัดการความรูเรื่องระบบการ
ตรวจสอบการคัดลอก
วิทยานิพนธ“อักขราวิสุทธิ์”

บุคลากรทุกคนสามารถใชระบบ
การตรวจสอบการคัดลอก
วิทยานิพนธ “อักขราวิสุทธิ์”ได

การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ตามแนวคิดทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร สมอ.08
พ.ศ.2559 โดยแบ ง รายวิ ช า
ออกเปน 9 รายวิชา เพื่อใหตอบ
วัตถุประสงคการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21

การสงเสริมสนับสนับสนุน
มหาวิทยาลัย มีการสงเสริมสนับสนับสนุนใหทุกหนวยงานมีการจัดการความรู โดยมีรายละเอียดการ
ดําเนินการดังนี้
1. จัดกิจกรรม QA Sharing เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และกระบวนการจัดการความรูของทุกระดับ (เอกสารหมายเลข 5.1.5(5))
2. จัดทําตัวอยางแบบฟอรมแผนการจัดการความรู และตัวอยางแบบฟอรมสรุปผลการจัดการความรู
ลงไวบนเว็บไซตการจัดการความรูของสํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ http://qa.vru.ac.th/km/index.html
(เอกสารหมายเลข 5.1.5(6))
3. มีการประชาสัมพันธขาวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการความรูจากหนวยงานภายนอกเพื่อให
หนวยงานไดเขารวมสัมมนา และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการดําเนินงานจัดการความรูกับหนวยงาน
ภายนอก โดยการจัดสงทางระบบ E-Office (เอกสารหมายเลข 5.1.5(7)) รวมถึงการใหคําปรึกษากับทุก
หนวยงานในการดําเนินงานดานการจัดการความรู
สรุปผลการทํางานทั้งกระบวนการจัดการความรู และผลที่ไดจากการจัดการความรู พรอมทั้งสรุป
ประเด็นปญหาในการจัดการจัดการความรูเพื่อนําไปพัฒนาในปตอไป จากการดําเนินงานการในการกํากับ
ติดตามการจัดการความรูของทุกหน วยงานภายในมหาวิทยาลัย พบวา การจัดกิจกรรมจัดการความรูยังไม
ตอเนื่องตอเพื่อสกัดองคความรูออกมาเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.5(1)
แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานจัดการความรู (KM) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
5.1.5(2)
บันทึกขอความ เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลเอกสารแผนการจัดการความรู
(KM)/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู (KM) ของคณะ/หนวยงาน
ที่ศธ 0551.19/ ว 027 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559
5.1.5(3)
สรุปผลการดําเนินงานการกํากับ ติดตามการจัดการความรู (KM) ระดับคณะ/วิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2559
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(5.1.5(4)
(5.1.5(5)
(5.1.5(6)
(5.1.5(7)

สรุปผลการดําเนินงานการกํากับ ติดตามการจัดการความรู (KM) ระดับหนวยงาน
สนับสนุนประจําปการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรมการจัด QA Sharing
ตัวอยางเว็บไซตการจัดการความรูของสํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
หนังสือบันทึกจากภายนอกขอเชิญใหเขารวมโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรู

 ขอ 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 ดังนี้
ดานการบริหาร
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนอัตรากําลัง (กรอบอัตรากําลัง) พ.ศ. 2557-2560 (เอกสารหมายเลข
5.1.6(1)) ประกอบดวยแผนอัตรากําลังอาจารยผูสอน และแผนอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนโดยเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 (เอกสารหมายเลข
5.1.6(2)) และปรับปรุงกรอบอัตรากําลัง ตามหนังสือที่ ศธ.0509(5)/ว.111 เปนแผนกรอบอัตรากําลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 ผานมติคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่
2/2556 วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2556 และเปนกรอบอัตรากําลังที่ใชง-านในปจจุบัน (เอกสารหมายเลข
5.1.6(3)) หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยใชขอมูลจากกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2558 – 2561 มาจัดทําเปนบัญชี
กําหนดระดับ ตําแหนงตามกรอบอัตรากําลั งขาราชการพลเรือนฯ/พนักงานมหาวิท ยาลัย สายสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และเสนอ ในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2560 วันศุกรที่ 7 เมษายน พ.ศ.
2560 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระยอยที่ 5.2 การเสนอบัญชีกําหนดตําแหนงตามกรอบ
อั ต รากํ า ลั ง ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา/พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 (ปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561) และสภามหาวิทยาลัย มีมติ
เห็นชอบ บัญชีกําหนดตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนฯประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25572560 (ปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561)
มหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 ขึ้น
ในระหวางการรอแผนระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) โดยมีขั้นตอนในการจัดทําแผนดังนี้ มหาวิทยาลัยให
หนวยงานตางๆจัดสงโครงการ/กิจกรรมที่ตองการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เขามาที่ศูนยพัฒนาอาจารย
และบุ คลากรมื ออาชี พ (เอกสารหมายเลข5.1.6(4)) และผูบ ริ หารมหาวิ ท ยาลัย ไดกํา หนดโครงการ/
กิจกรรม ที่เปนสวนกลางภายใตแนวคิดที่พัฒนาสมรรถนะ พัฒนาประสิทธิภาพของสายวิชาการ (ในดาน
การสอน/การวิจัย/การทําผลงานวิชาการ เปนตน) และสายสนับสนุน (ในดานการเพิ่มสมรรถนะ/การสราง
ความกาวหนาในการงานอาชีพ/การสรางความมั่นคง/การสอบบรรจุงบแผนดิน/สอบเขาเฟสการตอสัญญา
เปนตน) ซึ่งจากการจัดประชุม ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร เรื่อง การพิจารณาทบทวนและอนุมัติ
แผนงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 และที่
ประชุมมีมติเห็นชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560 พรอมกับให
ปรับปรุงแกไขโครงการอยาใหซ้ําซอนกับทางคณะ (เอกสารหมายเลข5.1.6(5))
ต อ มา ศู น ย พั ฒ นาอาจารย แ ละบุ ค ลากรมื อ อาชี พ ได เสนอ แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจํ า ป
งบประมาณ 2560 เขาที่ประชุมกองทุนพัฒนาบุคลากร ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 วาระที่ 5 เรื่อง
เสนอเพื่อพิจ ารณา 5.5 ศูนยพั ฒนาอาจารย และบุ คลากรมืออาชีพเสนอ(แผนพัฒนาบุคลากร)แผนงาน
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร
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ไดรวมกันพิจารณาและมีมติ อนุมัติงบประมาณของกองทุนใหกับโครงการ/กิจกรรมจํานวน 40 โครงการ
ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย/แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560 (เอกสาร
หมายเลข5.1.6(6)) โดยมอบหมายใหศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ รับผิดชอบดูแลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของสายวิชาการเปนหลัก และมอบหมายใหงานการเจาหนาที่(งานบริหารงานบุคคล)
รับผิดชอบในโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของสายสนับสนุน
โดยจะปรากฏโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาอาจารยและบุคลากร ในแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 ดังนี้
1. เปนโครงการของศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาอาจารย จํานวน
28 โครงการ (เอกสารหมายเลข5.1.6 (7)) โดยแบงเปนโครงการ/กิจกรรมที่ศูนยพัฒนาอาจารยและ
บุค ลากรมื ออาชี พ ดํ า เนิ น การด วยตนอง จํ านวน 21 โครงการ และเป น โครงการที่ จัด ทํ า ให หน วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 6 โครงการ ทําใหหนวยงานวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 1 โครงการ
2. เปนโครงการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อการพัฒนาอาจารย จํานวน 3
โครงการ (เอกสารหมายเลข5.1.6 (7))
3. เปนโครงการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อการพัฒนาอาจารย จํานวน1 โครงการ
และ
4. เปนโครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ของงานการเจาหนาที่ (งานบริหารงาน
บุคคล) จํานวน 8 โครงการ (เอกสารหมายเลข5.1.6 (7))
และหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยไดนําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ
2560 เข า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2559 ในวั น พุ ธ ที่ 10
สิงหาคม 2559 และไดรับอนุมัติแผนเปนที่เรียบรอย (เอกสารหมายเลข5.1.6 (8))
ผลดานการบริหาร
ในสวนของการบริหารอัตรากําลัง มหาวิทยาลัยมีกรอบอัตรากําลัง พ.ศ.2558 – 2561 โดยระบุจํานวน
อัตรากําลังที่พึงมีของสายวิชาการ 498 อัตรา ปจจุบันในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัย มีจํานวน
อัตรากําลังสายวิชาการทั้งหมด 413 อัตรา(383+30) (หนวยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ+หนวยงานตาม
มติสภามหาวิทยาลัยเฉพาะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ) มีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ลําดับ
คณะ
จํานวนที่พึงมี มีจริง*
ขาด
เกิน
หนวยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ(สายวิชาการ)
1
คณะครุศาสตร
57
65
8
2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
58
21
37
3
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
45
48
3
4
คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
79
84
5
5
คณะวิทยาการจัดการ
72
55
17
6
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
115
97
18
7
งานวิชาศึกษาทั่วไป
72
13
59
131
16
รวม
498
383
131-16 (ขาด115)
*รวมผูลาศึกษาตอดวย
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ลําดับ
1
2

คณะ
จํานวนที่พึงมี มีจริง
หนวยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
โรงเรียนสาธิต
47
58
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
32
30
รวม

79

*รวมผูลาศึกษาตอดวย

88

ขาด

เกิน

11
2
2
11
11-2 (เกิน 9)

จากกรอบอัตรากําลัง พ.ศ.2558 – 2561 โดยระบุจํานวนอัตรากําลังที่พึงมีของสายสนับสนุน 315
อัตรา ปจจุบันในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัย มีจํานวนอัตรากําลังสายสนับสนุนทั้งหมด 244 อัตรา
(เฉพาะหนวยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) มีรายละเอียด ตามตาราง ดังนี้
ลําดับ
1

2
3
4
5

6
7
8

หนวยงาน
จํานวนที่พึงมี มีจริง
หนวยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานอธิการบดี
123
101
1.1 กองกลาง
83
69
1.2 กองนโยบายและแผน
19
15
1.2.1 สํานักงานกองนโยบายและแผน
9
7
1.2.2 สํานักมาตรฐาน
5
4
1.2.3 ศูนยคอมพิวเตอร
5
4
1.3 กองพัฒนานักศึกษา
21
17
1.3.1 สํานักงานกองพัฒนานักศึกษา
16
13
1.3.2 สํานักศิลปวัฒนธรรม
3
2
1.3.3 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
2
2
สถาบันวิจัยและพัฒนา
8
6
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
28
24
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
10
7
(6)
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
34
30
5.1 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
19
16
5.2 งานวิเทศสัมพันธ
3
3
5.3 ศูนยกรุงเทพมหานคร
7
5
5.4 ศูนยสระแกว
5
6
คณะครุศาสตร
14
9
6.1 สํานักงานคณบดี
12
7
6.2 ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2
2
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
35
23
7.1 สํานักงานคณบดี
15
9
7.2 ศูนยภาษา
6
5
คณะวิทยาการจัดการ
14
9

ขาด

เกิน

22
14
4

-

4

2
4
3
5

5
12
5

2
1
1
3
1
0

3
0
2
0

-

1

-

5
0
6
1

-
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ลําดับ
9
10
11
ลําดับ
1
2
3
4
5

หนวยงาน
จํานวนที่พึงมี มีจริง
หนวยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
38
26
9.1 สํานักงานคณบดี
26
21
9.2 ศูนยวิทยาศาสตร
12
5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13
10
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
12
8
รวม
315
244
หนวยงาน
จํานวนที่พึงมี
หนวยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตฯ
13
บัณฑิตวิทยาลัย
9
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
9
งานวิชาศึกษาทั่วไป
6
สํานักบริหารทรัพยสินและรายได
74
รวม
111

ขาด

เกิน

12

-

3
4
72

5
7

1

มีจริง

ขาด

เกิน

17
5
8
4
64
98

4
1
2
10
17

4
4

การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง
สําหรับกระบวนการไดมาซึ่งบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย โดยงานบริหารงาน
บุคคล ไดรับนโยบายใหเปดรับสมัครอาจารยและเจาหนาที่ ตามความตองการของหนวยงานภายใตกรอบอัตรากําลัง
และภายใตมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย (กบพ.) โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม
2559 – 30 กันยายน 2560) มหาวิทยาลัย ไดทําการเปดรับสมัครบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้
สายวิชาการ
การเปดรับสมัครบุคลากร สายวิชาการ จํานวน 21 ครั้ง โดยเปดรับจํานวน 117 อัตรา ในจํานวนนี้
สามารถรับบุคคลเขาบรรจุในคุณวุฒิ ปริญญาตรี 9 อัตรา บรรจุในคุณวุฒิ ปริญญาโท 23 อัตรา และสามารถ
บรรจุในคุณวุฒิปริญญาเอกไดเพียง 8 อัตรา รวมแลวสามารถบรรจุไดทั้งหมด จํานวน 40 อัตรา โดยยังคงเหลือ
อัตราที่ตองเปดรับเพิ่มเติมอีก 77 อัตรา โดยมีรายละเอียดของสายวิชาการตาม (เอกสารหมายเลข5.1.6 (9))
สาเหตุที่ บรรจุบุ คลากรสายวิ ชาการได น อยกว าที่ เป ดรับมี สาเหตุ มาจาก 1.ไม มีผู มาสมั ครเลย 2.
คุณสมบัติไมตรงตามเกณฑที่กําหนดในประกาศรับสมัคร 3. ไมผานเกณฑทดสอบภาษาอังกฤษ 4. ไมผานการ
สอบสัมภาษณ
สายสนับสนุน
การเปดรับสมัครบุคลากร สายสนับสนุน จํานวน 15 ครั้ง โดยเปดรับจํานวน 21 อัตรา ในจํานวนนี้
สามารถรับบุคคลเขาบรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 อัตรา ปริญญาตรี 9 อัตรา บรรจุใน
คุ ณวุ ฒิ ปริ ญญาโท 2 อั ตรา และบรรจุ ในคุ ณวุ ฒิ ปริ ญญาเอก 0 อั ตรา รวมแล วสามารถบรรจุ บุ คลากร
สายสนั บสนุ นได ทั้ งหมด จํ านวน 12 อั ตรา โดยยั งคงเหลื ออั ตราที่ ต องเป ดรั บเพิ่ มเติ มอี ก 9 อั ตรา โดยมี
รายละเอียดของสายสนับสนุนตาม (เอกสารหมายเลข5.1.6 (10))
สาเหตุที่บรรจุบุคลากรสายสนับสนุนไดนอยกวาที่เปดรับมี สาเหตุมาจาก 1.ไมมีผูมาสมัครเลย 2.
คุณสมบัติไมตรงตามเกณฑที่กําหนดในประกาศรับสมัคร 3. ไมผานเกณฑทดสอบความรูในสาขาวิชาชีพนั้นๆ 4.
ไมผานการสอบสัมภาษณ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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การรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย เมื่อ 26 ธันวาคม 2559
ผูชวยศาสตราจารยสมาพร เรืองสังข คณะเทคโนโลยีการเกษตร จาก มรภ.กาญจนบุรี

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดและผลการดําเนินงาน

ในดานการจัดหาอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดรอยละของอาจารยที่มี
วุฒิปริญญาเอก กําหนดคาเปาหมายที่ รอยละ 40 จากจํานวนอาจารยทั้งหมด ผลการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีจํานวน คณาจารยทั้งหมด 413 คน และมีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 117 คน คิดเปนรอย
ละ 28.32 ซึ่งผลการดําเนินงานยังไมเปนตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีรายละเอียดของสายวิชาการตาม
(เอกสารหมายเลข 5.1.6 (11))
ในดานการมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดรอยละของอาจารย
ประจําสถาบันที่มีตําแหนงทางวิชาการ กําหนดคาเปาหมายที่ รอยละ 40 จากจํานวนอาจารยทั้งหมดผลการ
ดําเนินงาน ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีจํานวน คณาจารยทั้งหมด 413 คน และมีอาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิช าการ ผู ช วยศาสตราจารย 95.5 คน รองศาสตราจารย 13 คน ศาสตราจารย 0 คน คิ ด เป นจํ านวน
อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ คิดเปนจํานวน 108.5 คน คิดเปนรอยละ 26.27 ซึ่งผลการดําเนินงานยังไม
เปนตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีรายละเอียดของสายสนับสนุนตาม (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (11))
ในสวนของตัวชี้วัด คาเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัย ไดกําหนดเปาหมายไวมีคา
มากกวา 4.50 โดยมีรายงานผล ดังนี้
การสํารวจประเมินความสุข และความผูกพันของบุคลากรตอองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ประจํ าปงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสุข ความผูกพันและความ
พึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร เก็ บข อมู ลโดยใช แบบสอบถามจากบุ คลากรมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สายวิชาการทั้งหมดจํานวน 413 คน สายสนับสนุน จํานวน 342 คน รวม
ทั้งสิ้น 755 คน โดยจัดทําเปนแบบสอบถามออนไลน พรอมจัดสงหนังสือเวียนขอความรวมมือในการตอบแบบ
สํารวจ กําหนดระยะเวลาในการตอบแบบสํารวจเปนระยะเวลา 30 วัน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ และ
คาเฉลี่ยสรุปผลการประเมินความสุข และความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ดังนี้
1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความสุขในการทํางานในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.0 (รอยละ80) และ
2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวม โดยมีคาเฉลี่ย 3.91(รอยละ
78.20) แปลคาวามีความพึงพอใจในการทํางานในขั้น มาก นอกจากนี้
3) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความผูกพันตอองคกร โดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.18 (รอยละ 83.60) แปลคา
วา มีความผูกพันของบุคลากรตอองคกรในขั้น มาก
โดยไดกําหนดเกณฑ ดังนี้
4.51 - 5.00 มีความสุขและความผูกพันของบุคลากรตอองคกรในขั้น มากสุด
3.51 - 4.50 มีความสุขและความผูกพันของบุคลากรตอองคกรในขั้น มาก
2.51 - 3.50 มีความสุขและความผูกพันของบุคลากรตอองคกรในขั้น ปานกลาง
1.51 - 2.50 มีความสุขและความผูกพันของบุคลากรตอองคกรในขั้น นอย
1.00 - 1.50 มีความสุขและความผูกพันของบุคลากรตอองคกรในขั้น นอยมาก
สรุปไดวาการประเมินความสุข และความผูกพันของบุคลากรต อองค กร มหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถั มภ ประจํ าป งบประมาณ 2560 มี ค าเฉลี่ ยระดั บความสุ ขและความผู กพั นของ
บุคลากรตอองคกร เทากับ 4.03
สรุปวา ไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวคือมี คาเฉลี่ยมากกวา 4.50 คิดเปนรอยละ 90 (เอกสาร
หมายเลข 5.1.6 (12))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ในดานการประเมินสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ รอยละของบุคลากรที่
มีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยกําหนดคาเปาหมายไว รอยละ 85 จากจํานวน
บุคลากรทั้งหมด ซึ่งงานบริหารงานบุคคล ไดติดตามและรายงานผลได ดังนี้
ในไตรมาส 2 ผลจากการประเมินรอบที่ 1 ป 2560 นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2560 มีบุคลากรที่ไมผานการประเมิน จํานวน 5 คน ผูผานการประเมิน 837 คน จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด
842 คน รอยละของบุคลากรที่มีผลประเมินสมรรถนะได 99.04
ซึ่งในการประเมินรอบตอไปจะเปนรอบที่ 2 ของป 2560 จะอยูในชวงวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่
30 กันยายน 2560 จึงยังไมสามารถระบุผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 ได (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (13)
ในดานการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
จากแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560 ซึ่งเปนเครื่องมือ
ในการกํากับ ติดตาม การจัดทําโครงการภายใตเวลาที่กําหนดในแผน ซึ่งจะปรากฏกิจกรรม/โครงการทั้งหมด
จํานวน 40 กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด แยกได 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ
ศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ รับ ผิดชอบดํ าเนินงานโครงการจํ านวนทั้ งสิ้น 28
โครงการ โดยศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพไดดําเนินโครงการตามแผนประจําปงบประมาณ
2560 จํานวน 23 โครงการ(จาก 28 โครงการ) ประกอบดวย
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความทางวิชากร”
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล ครั้งที่ 1”
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to research : R2R)”
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความคิดเชิงบวกและพัฒนางานอยางสรางสรรค”
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็วและครั้งเดียวผาน ครั้งที่ 3”
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัย”
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฐมนิเทศอาจารยใหม ปการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1”
8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)”
9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา”
10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็วและครั้งเดียวผาน ครั้งที่ 1 (รุน 2)”
11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็วและครั้งเดียวผาน ครั้งที่ 4”
12.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย”
13.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล ครั้งที่ 2”
14.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชสถิติวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ”
15.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บูรณาการสอน บริการ วิชาการ วิจัยจากหิ้งสูหาง”
16.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย / การวิจัยชุมชนทองถิ่น”
17.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็วและครั้งเดียวผาน ครั้งที่5”
18.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็วและครั้งเดียวผาน ครั้งที่ 2 (รุน 2)”
19.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป GE”
20.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทุนสงเสริมการศึกษาตอระดับปริญญาเอก”
21.โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ “โครงการส งเสริ มพั ฒนาอาจารย และบุ คลากรในการศึ กษาอบรม
ภายนอก”
22.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูสากล”
23.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบริหารสํานักงาน”
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และเปนโครงการที่ไมไดดําเนินการตามแผนปงบประมาณ 2560 จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล ครั้งที่ 3”
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 2558”
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางความพรอมสําหรับผูบริหารระดับกลาง”
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนกลยุทธองคกรสูความสําเร็จ”
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฐมนิเทศอาจารยใหม ปการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2”
สาเหตุที่ไมไดดําเนินโครงการ 5 โครงการนี้เกิดจากการสํารวจผูที่สนใจเขารวมโครงการมีจํานวน
นอยกวารอยละ30 จึงไมสามารถจัดโครงการดังกลาวไดนอกจากนี้โครงการที่เพิ่มเขามาจากการวางแผน
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ”
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพ”
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสรางความเขาใจในการจัดทํารายงานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน”
รวมจํานวนโครงการที่ศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ ดําเนินการตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 23 โครงการ และโครงการนอกแผนงานที่เพิ่มเขา
มา จํานวน 3 โครงการ รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ ที่ศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลกรมืออาชีพไดดําเนินการแลว
เสร็ จ ในป ง บประมาณ 2560 โดยมี เอกสารรายงานผลการดํ า เนิ น งานโครงการทุ กโครงการ (เอกสาร
หมายเลข5.1.6 (14)
สวนที่ 2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบดําเนินงานโครงการจํานวนทั้งสิ้น 3 กิจกรรม/
โครงการ ประกอบไปดวย
กิจกรรม 1 อบรมหลักสูตรอาจารยนิเทศกสหกิจศึกษา
กิจกรรม 2 อบรมหัวขอการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work integrated
Learning: IL)
กิจกรรม 3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากร
โดยมีเอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการทุกโครงการ (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (15-17))
สวนที่ 3 การพัฒนาบุคลากรโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักงานอธิการบดี
กิจกรรม 1 โครงการพัฒนากลไกการเรียนรูเพื่อมุงสูองคกรสุขภาวะ
โดยมีเอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการ (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (18)
สวนที่ 4 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยงานบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล รับผิดชอบดําเนินงานโครงการจํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ประกอบดวย
กิจกรรม 1 โครงการอบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการภาครัฐ
กิจกรรม 2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสรางจิตสํานึกและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานประจําป
กิจกรรม 3 โครงการอบรมการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงาน
กิจกรรม 4 โครงการอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
กิจกรรม 5 หลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากร
กิจกรรม 6 โครงการอบรมการบริหารทรัพยากรมนุษยบนพื้นฐานขีดความสามารถ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

114

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม 7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและรายงานการ
ประชุมฯสําหรับสายสนับสนุน
กิจกรรม 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและรายงานการ
ประชุมฯสําหรับสายวิชาการ
และที่เพิ่มเติมอีก 2 โครงการ ประกอบไปดวย
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน(Work Manual) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (สายสนับสนุน)
2.โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติการเรื่ อง : การวิ เคราะหค างานเพื่ อกํ า หนดตํ าแหน งและ
เสนทาง ความกาวหนาสายอาชีพ ประจําปงบประมาณ 2560
ในการนี้ งานบริหารงานบุคคล ไดสรุปแบบรายงานผลโครงการกิจกรรมทั้ง 8 โครงการตามเอกสาร
แนบ (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (19))
ในการติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
หนวยงานที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร จะตองจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการทุกโครงการ เสนอรายงานตออธิการบดีทุก
รายไตรมาส ตามตัว อยา งบัน ทึกข อความกองนโยบายและแผน ที่ ศธ0551.0102/ว118 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2560 เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 9
เดือน (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 มิถุนายน 2560) (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (20)) โดยหนวยงาน
ตองรายงาน ดังนี้
1.รายงานผลการดําเนินกิจกรรมลงในระบบรายงานการติดตามผลการดําเนินโครงการ
และงบประมาณ(VRU Project Monitoring System)ที่รับผิดชอบ
2.รายงานผลตามแบบฟอรมตัวชีว้ ัดเปาประสงคและตัวชี้วัดโครงการ(ระดับหนวยงานสวน
ของผูดําเนินงาน) ที่รับผิดชอบ
3.รายงานผลตามแบบฟอรมตัวชี้วัดเปาประสงค(ระดับมหาวิทยาลัยสวนผูดูแลและจัดเก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด)ที่รับผิดชอบ
ในสวนของการกํากับติดตาม ของผูบริหารทุกหนวยงาน จะสามารถรับทราบขอมูลผลการอบรม/
สัมมนา/ดูงาน ไดจาก แบบรายงานผลการฝกอบรม สัมมนา ดูงานและแบบรายงานการนําความรูและ
ทักษะที่ไดรับจากการพัฒนามาใชภายหลังการฝกอบรมหรือพัฒนา เสนอตอผูบังคับบัญชาเปนรายๆไป ซึ่ง
เปนแบบฟอรมที่งานบริหารงานบุคคลไดออกแบบและนํามาใช (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (21))
ในสวนของการรายงานผลการดําเนินงานโครงการใหกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ
งานการเจาหนาที่(งานบริหารงานบุคคล) ไดจัดทํา (ราง) รายงานผลการดําเนินงานโครงการตาม
แผนการบริหารและพั ฒนาบุค ลากร ประจํา ปงบประมาณ 2560 มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ เสนอให ค ณะกรรมการบริ หารมหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2560
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (22))
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สรุปผลดานการบริหารตามตัวชี้วัด
ลําดับ

ชื่อตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

1

รอยละของจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ
เมื่อเทียบกับอัตราที่พึงมี
ของกรอบอัตรากําลัง
2558-2561
รอยละของจํานวน
บุคลากรสายสนับสนุน
เมื่อเทียบกับอัตราที่พึงมี
ของกรอบอัตรากําลัง
2558-2561

ไมนอยกวา
รอยละ 80

กรอบพึงมี
จํานวน 498 อัตรา
มีจริง
จํานวน 413 อัตรา
คิดเปนรอยละ 82.93
กรอบพึงมี
จํานวน 315 อัตรา
มีจริง
จํานวน 342 อัตรา
คิดเปนรอยละ 80.28
อาจารยทั้งหมด
จํานวน 413 คน
อาจารยปริญญาเอก
มีจํานวน 117 คน
คิดเปนรอยละ 28.32
อาจารยทั้งหมด
จํานวน 413 คน
อาจารยมตี ําแหนง
ทางวิชาการ
จํานวน 108.5 คน
คิดเปนรอยละ 26.27
คาเฉลี่ยระดับความสุขและ
ความผูกพันของบุคลากร
ตอองคกร เทากับ 4.03
คิดเปนระดับมาก

2

3

4

5

6

ไมนอยกวา
รอยละ 80

รอยละของอาจารยที่มี
วุฒิปริญญาเอก(จาก
จํานวนอาจารยทั้งหมด)

รอยละ 40

รอยละของอาจารย
ประจําสถาบันที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ
(จากจํานวนอาจารย
ทั้งหมด)

รอยละ 40

คาเฉลี่ยความผูกพัน
ของบุคลากรกับ
มหาวิทยาลัย

มากกวา 4.50

รอยละของบุคลากรที่มี
ผลการประเมินสมรรถนะ
ตามเกณฑที่กําหนด

รอยละ 85

บุคลากรที่มี ผลการ
ประเมินสมรรถนะ
ตามเกณฑที่กําหนดรอย
ละ 99.04

การบรรลุความสําเร็จ
ตามตัวชีวัด
บรรลุ
ไมบรรลุ












สรุปผลดานการพัฒนาบุคลากร
1. หนวยงานศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ มีจํานวนกิจกรรม 21 กิจกรรม
2.หนวยงานสถาบันวิจัย มีจํานวนกิจกรรม 6 กิจกรรม
3.หนวยงานวิชาศึกษาทั่วไป (ศพม.เปนผูจัดอบรมให) มีจํานวนกิจกรรม 1 กิจกรรม/โครงการ
รวม 3 หนวยงาน มีจํานวน โครงการ 28 โครงการ โดยศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ
ดําเนินการให และไดจัดกิจกรรมโครงการไปทั้งสิ้น 23 โครงการ ไมไดดําเนินโครงการ 5 โครงการเนื่องจาก
สํารวจผูเขาอบรมแลวมีจํานวนผูประสงคจะอบรม จํานวนนอยไมคุมคาการดําเนินงานโครงการ คิดเปนรอยละ
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ของการดําเนินงานโครงการไดรอยละ 82.14 และศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ จัดทําโครงการ
นอกแผนตามนโยบายผูบริหาร จํานวน 3 โครงการ
4.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีจํานวนกิจกรรม 3 กิจกรรม/โครงการ สามารถดําเนิน
กิจกรรมโครงการ ไดทั้ง 3 กิจกรรม คิดเปนรอยละการดําเนินงานกิจกรรม รอยละ 100
5.หน วยงาน คณะมนุ ษ ยศาสตร และสัง คมศาสตร มี จํา นวนกิ จ กรรม/โครงการ 1 โครงการ
สามารถดําเนินกิจกรรม ได 1 กิจกรรม คิดเปนรอยละการดําเนินงานกิจกรรม รอยละ 100
6.หนวยงาน งานการเจาหนาที่(งานบริหารงานบุคคล) มีจํานวนกิจกรรม/โครงการ 8 โครงการ
สามารถดําเนินกิจกรรม ได 7 กิจกรรม คิดเปนรอยละการดําเนินงานกิจกรรม รอยละ 87.50
และในส ว นของโครงการนอกแผนการบริ หารและพั ฒ นาบุ ค ลากรเป น โครงการเพิ่ ม เติ ม อี ก 2
โครงการ งานการเจาหนาที่(งานบริหารงานบุคคล)สามารถดําเนินการไดสําเร็จ ทั้ง 2 โครงการ คิดเปนรอย
ละของผลการดําเนินงานโครงการได รอยละ 100

สรุปภาพรวมทั้งหมดในการดําเนินงานบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560
ในภาพรวมทั้งหมดของการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดยอยในดานการบริหาร
บุค ลากร จํ านวน 6 ตั วชี้ วั ด สามารถดํ า เนิ น การได บ รรลุเป า หมาย 3 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป น ร อยละ 50 และ
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ไดรับการอนุมัติ 40 โครงการ สามารถดําเนินงาน
โครงการแลวเสร็จ 34 โครงการ คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผนเทากับรอยละ
85 พรอมนี้มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะ
รายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันที่ 14 กันยายน 2560 และจะนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากรใหมีอัตราคงอยูของบุคลากร
และบุคลากรมีระดับความผูกพันตอองคกรที่สูงขึ้น ตอไปในการทบทวนและจัดทําแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ในปงบประมาณ ถัดไป
ดัง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด 5.1.1.1 ระดั บความสํ าเร็ จของการจั ดการ
ทรัพยากรบุคลากรสูความเปนเลิศ ตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ไดในระดับที่ 5 บรรลุเปาหมาย ตามที่วางไว
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
5.1.6 (1)
5.1.6 (2)
5.1.6 (3)
5.1.6 (4)
5.1.6 (5)
5.1.6 (6)
5.1.6 (7)
5.1.6 (8)

รายการเอกสาร
แผนอัตรากําลัง (กรอบอัตรากําลัง) พ.ศ. 2557-2560
รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 วันพฤหัสบดีที่
7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
แผนอัตรากําลัง (กรอบอัตรากําลัง) พ.ศ. 2558-2561
แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะขอใชเงินจากศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ
(กนผ.01)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ หอง
ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น4 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร เรื่องทบทวน
แผนงานโครงการ / กิจกรรม และงบประมาณป 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559
สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2560 (กนผ.01)
(แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 ใน
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หมายเลขเอกสาร
5.1.6 (1)
5.1.6 (2)
5.1.6 (3)
5.1.6 (4)
5.1.6 (5)

5.1.6 (9)
5.1.6 (10)
5.1.6 (11)
5.1.6 (12)
5.1.6 (13)
5.1.6 (14)
5.1.6 (15)
5.1.6 (16)
5.1.6 (17)
5.1.6 (18)
5.1.6 (19)
5.1.6 (20)
5.1.6 (21)
5.1.6 (22)

รายการเอกสาร
แผนอัตรากําลัง (กรอบอัตรากําลัง) พ.ศ. 2557-2560
รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 วันพฤหัสบดีที่
7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
แผนอัตรากําลัง (กรอบอัตรากําลัง) พ.ศ. 2558-2561
แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะขอใชเงินจากศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ
(กนผ.01)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ หอง
ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น4 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร เรื่องทบทวน
แผนงานโครงการ / กิจกรรม และงบประมาณป 2560
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559
สถิติการเปดสรรหาบุคลากรสายวิชาการ (1 ตุลาคม 59 – 31พฤษภาคม 2560)
สถิติการเปดสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน (1 ตุลาคม 59 – 31พฤษภาคม 2560)
ตารางแสดงจํานวนอาจารยแยกตามคณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา 2559 และ
แสดงจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการแยกตามคณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา 2559
แบบรายงานผลการสํารวจคาเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2560
แบบรายงานผลการประเมินการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (รอบที่ 1 ป 2560)
สรุปแบบรายงานผลโครงการกิจกรรม (กนผ.05)
ศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ และเลมรายงานผลโครงการ
รายงานสรุปผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา รุนที่ 3
(สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
รายงานสรุปผลโครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
(Work integrated Learning: IL) (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
รายงานสรุปผลโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากร
(สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนากลไกการเรียนรู
เพื่อมุง สูองคกรสุขภาวะ(คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
สรุปแบบรายงานผลโครงการกิจกรรม (กนผ.05) และเลมรายงานผลโครงการ
(งานบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี)
บันทึกขอความกองนโยบายและแผน ที่ ศธ0551.0102/ว118 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2560 เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
รอบ 9 เดือน (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) และตัวอยางการรายงานผล
แบบสรุ ป รายงานผลการฝ ก อบรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ และตัวอยางรายงานผลการเขาฝกอบรม
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2556 วันพฤหัสบดีที่
14 กันยายน 2560
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 ขอ 7 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
มหาวิท ยาลัย ให ความสํ าคั ญเรื่องการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน โดยอธิการบดี ซึ่ง เป น
ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องโดยใหถือเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงานตามปกติ ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับนโยบายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะหและทบทวน
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบุไวในแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2559 หนาที่ 3
(2) จัด ทํ า แผนดํ า เนิ น งานประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน โดยจั ด ทํ า กรอบและปฏิ ทิ น การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 และจั ดทําคูมื อประกั นคุณภาพ
การศึก ษาภายใน พ.ศ.2559 ระดับ หลักสู ตร ระดั บ คณะ/วิ ท ยาลั ย ระดั บ มหาวิท ยาลั ย โดยกํ า หนดให
หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ
ตัวบงชี้ เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่สกอ.กําหนด รายละเอียดตามคูมือ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของสกอ. สําหรับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทา
คณะ มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพหนวยงานสนับสนุน ซึ่ง
จะมีความแตกตางกันไปตามพันธกิจ/ภารกิจของหนวยงาน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดคาเปาหมายการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับหนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของทุกหนวยงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยได
ระบุไวในแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนาที่ 8-15
(3) มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารกํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ ง ชี้ ป ระกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ
หลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย หนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2559 คณะกรรมการผูดูแลรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 ซึ่งคณะกรรมการดังกลาว
มีหนาที่ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมถึงทําหนาที่กํากับติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหนวยงานใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
(4) ทุกหนวยงานดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2559 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
จัดเก็บหลักฐานตามพันธกิจของหนวยงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้ องคประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(5) มหาวิทยาลัยมีการควบคุม กํากับ ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหทุกหนวยงาน
รายงานผลการดํ าเนิ น งานประกัน คุ ณภาพการศึกษาภายใน จํ า นวน 2 ครั้ง /ป ได แก ภาคการศึกษาที่
1/2559 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 และภาคการศึกษาที่ 2/2559 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยระบุ
ไวในปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หนา 29 (เอกสารหมายเลข 5.1.7 (15)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.1.7(17)) และสํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ไดสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในดังกลาวนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข
5.1.7 (18)-5.1.7(20))
(6) มหาวิ ท ยาลั ย ให หน ว ยงานทุ กระดั บ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง (SelfAssessment Report: SAR) โดยกําหนดใหระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) เปนรูปเลมเอกสารและดําเนินการกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online (เอกสารหมายเลข 5.1.7(22))
และระดับหนวยงานสนับสนุน กําหนดใหจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เปนรูปเลมเอกสาร
(เอกสาร 5.1.7(23)) สําหรับระดับมหาวิทยาลัย และกําหนดใหหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ และสงมายังสํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อรวบรวม
สรุปจัดทําเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย และดําเนินการกรอกขอมูล SAR ผาน
ระบบ CHE QA Online (เอกสารหมายเลข 5.1.7(24)-5.1.7(31))
(7) หลั ก สู ต ร คณะ/วิ ท ยาลั ย หน ว ยงานสนั บ สนุ น และมหาวิ ท ยาลั ย รั บการประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ มาตรฐาน ตัวบงชี้ องคประกอบคุณภาพที่กําหนด (เอกสารหมายเลข 5.1.7(25))
ดังนี้
(7.1) ระดั บ หลั ก สู ต ร รั บ การประเมิ น ในวั น ที่ 31 กรกฎาคม -4 สิ ง หาคม 2560 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรไดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และยืนยันผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผานระบบ CHE QA Online
เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
(7.2) ระดั บ หน ว ยงานสนั บ สนุ น รั บ การประเมิ น ในวั น ที่ 7-9 สิ ง หาคม 2560 โดย
คณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หน วยงานสนับสนุน ได รายงานผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน เสร็จสิ้นวันที่ 16 สิงหาคม 2560
(7.3) ระดับคณะ/วิทยาลัย รับการประเมินในวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัยไดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และยืนยันผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ผานระบบ CHE QA Online เสร็จ
สิ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
(7.4) ระดับ มหาวิท ยาลัย รั บ การประเมิ น วัน ที่ 9-10 ตุล าคม 2560 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยไดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และยืนยันผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ผานระบบ CHE QA Online เสร็จ
สิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
(8) หลังจากที่นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย
และหนวยงานสนับสนุนแลวหนวยงานดังกลาวไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาจัดแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
(9) จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับสมบูรณ และสงผลรายงานผานระบบ
CHE QA Online ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษาและเผยแพรสูสาธารณชน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.7(1)
นโยบายและแนวปฏิ บัติด านการประกั นคุ ณภาพการศึกษาภายใน มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ปรากฏอยูในแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2559
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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หมายเลขเอกสาร
5.1.7(2)
5.1.7(3)
5.1.7(4)
5.1.7(5)
5.1.7(6)
5.1.7(7)
5.1.7 (8)
5.1.7 (9)
5.1.7 (10)
5.1.7 (11)
5.1.7 (12)
5.1.7(13)

รายการเอกสาร

หนา 3
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ปรากฏอยูใน
แผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2559 หนา 3-7
กรอบและปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2559 ปรากฏอยู ใ นแผนดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ป
การศึกษา 2559 หนา 20-31
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ พ.ศ.2559
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สกอ.)
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน พ.ศ.2559
คาเปาหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2559 ปรากฏอยู ใ นแผนดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ป
การศึกษา 2559 หนา 8-15
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับหนวยงานสนับสนุน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2559
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูดูแลตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ/วิทยาลัย และหนวยงานสนับสนุน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและผูดูแลรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559
บันทึกขอความที่ ศธ 0551.19 /ว010 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 1/2559
บันทึกขอความที่ ศธ 0551.19/ว087 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เรื่องติดตามผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 2/2559

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
7 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ

7 ขอ (ขอ1-7)

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ 5.1
จุดแข็ง
1.มีการนําวิสัยทัศนของสถาบันไปสูแผนกลยุทธทาง
การเงิน และแผนปฏิบัติการ
2.มี ค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย และคณบดี เพื่ อ
ติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

แนวทางเสริมจุดแข็ง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
3.มีชองทางติดตอผูบริหารหลายชองทาง เพื่อเปน
การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และข อ เสนอจากบุ ค ลากร
นักศึกษา ประชาชน และผูเกี่ยวของ
4.มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
ตรวจสอบที่โปรงใส เชน ระบบการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจาง การตัดยอดงบประมาณ เปนตน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ระบบงบประมาณ และแผนปฏิ บั ติ ร าชการ เป น
ป ง บประมาณ (ต.ค. - ก.ย. ของป ถั ด ไป) กั บ ป
การศึกษา จึงไมเอื้ออํานวยตอการจัดเก็บขอมูล เพื่อ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการและผลการเบิ ก จ า ย
งบประมาณ
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 5.1
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
1) อ.ดร.สุพจน ทรายแกว 2) ผศ.ดร.เจษฎา ความคุนเคย
3) ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก
หนวยงานรับผิดชอบหลัก :
1) สํานักงานอธิการบดี 2)กองนโยบายและแผน 3) กองกลาง
4) สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท : 02-5290674
E-mail : -

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) สํานักงานอธิการบดี 2)กองนโยบายและแผน
3) กองกลาง 4) สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี) โทรศัพท : E-mail : -
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122

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2559
มหาวิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้
การคิดรอบ
เกณฑการประเมิน

: ผลการบริหารงานของคณะ
: ผลลัพธ
: รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
:
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับคณะของทุกคณะ

ผลการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีหนวยงานระดับคณะ วิทยาลัย
ทั้งหมด จํานวน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัย
ตามเกณฑมาตรฐานที่เ กี่ย วของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีผลการ
ประเมินรายคณะ/วิทยาลัย สรุปไดดังนี้
ที่

คณะ/วิทยาลัย

1 ครุศาสตร
2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 วิทยาการจัดการ
6 เทคโนโลยีการเกษตร
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8 สาธารณสุขศาสตร
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
คาเฉลี่ยของคะแนน

ผลการประเมิน
(คะแนนเฉลี่ย)
4.60
4.22
4.55
4.59
4.25
4.66
4.40
3.40

34.67
4.33

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช

วันเดือนปที่รับการ
ประเมิน
22 สิงหาคม 2560
22 สิงหาคม 2560
23 สิงหาคม 2560
22 สิงหาคม 2560
22 สิงหาคม 2560
22 สิงหาคม 2560
23 สิงหาคม 2560
21 สิงหาคม 2560

สูตรคํานวณ
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จํานวนคณะทัง้ หมดในสถาบัน

= คะแนนที่ได

34.67
8

= 4.33 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คาเฉลี่ย 4.51

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

4.33 คะแนน

ไมบรรลุ

คะเฉลี่ย 4.33
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.2.1(1)
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2559
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 5.2
จุดแข็ง
-ผลการประเมินระดับคณะสวนใหญอยูในระดับดีขึ้นไป -

จุดที่ควรพัฒนา

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ตัวบงชี้ที่ 5.3
ชนิดของตัวบงชี้
การคิดรอบ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

: ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
: กระบวนการ
: รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
 ขอ 1 มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให
เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และคณะ โดยมหาวิทยามีการดําเนินงานตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกระบวนการ
ในการดําเนินงาน ดังนี้
1. มหาวิ ทยาลั ย มี การแต งตั้ งคณะกรรมการดํ าเนิ นงานด านประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2559 คําสั่งเลขที่ 2312/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 (เอกสาร 5.3.1(1)) ซึ่งประกอบไป
ดวย คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และ
ระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปน
อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2. มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เพื่อรวมกันวางแผนและกําหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดวาระในการประชุมดังนี้
2.1 ทบทวนนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
2.2 ทบทวนระบบกลไกการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ระดั บมหาวิ ทยาลั ย ประจํ าป
การศึกษา 2559
2.3 ทบทวนคาเปาหมายรายตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึ กษา 2559 เพื่ อจั ดทํ าแผนการดํ าเนิ นงานคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ประจํ าป การศึ กษา 2559 ซึ่ ง
ประกอบดวย คาเปาหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปที่ใชในการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
2.2 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา พ.ศ.2559 ซึ่งประกอบดวย
แนวทางการแต งตั้ งคณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ระดั บหลั กสู ตร คณะ และหน วยงาน
สนับสนุน วงรอบปที่ใชในการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบ ตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทางการวิ เคราะหและสรุ ปผลการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
3. นําเสนอแผนการดํ าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ระดั บมหาวิ ทยาลั ย ประจํ าป
การศึ กษา 2559 และคู มื อประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ป การศึ กษา 2559 ที่ ประชุ มคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และนําเสนอสภามหาวิ ทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
12/2559 วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. มีการกํากับ ติดตามใหหลักสูตร และคณะ มีการกําหนดใหมีการรายงานผลการประเมินตนเอง ป
ละ 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
5. มีการกํากับ ติดตามใหหลักสูตร และคณะ มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.3.1(1)
คํา สั่ ง แต งตั้ ง คณะกรรมการดํ าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ประจํ า ป
การศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
5.3.1(2)
รายงานการประชุ มคณะกรรมการดํ าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ระดั บ
มหาวิทยาลัย
5.3.1(3)
แผนการดําเนินงานคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559
5.3.1(4)
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา พ.ศ.2559
5.3.1(5)
รายงานการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
5.3.1(6)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 12/2559 วันที่ 1 ธันวาคม
2559
 ขอ 2 มีคณะกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ
รายงานผลการติดตามใหคณะกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2559 คําสั่งเลขที่ 2312/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 (เอกสาร 5.3.1(1)) เพื่อทําหนาที่กํากับ
ติดตามผลการดําเนิ นงานใหเปนไปตามระบบที่กํ าหนดไว กํ าหนดใหมี การรายงานผลการประเมิ นตนเอง ป
การศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการกํากับติดตามผลการดําเนินงานดังนี้
1. มีการจัดทําบันทึกเลขที่ ศธ 0551.19/ว010 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่อง ขอใหสงรายงานผล
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ/วิทยาลัย โดยกําหนดใหสงภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 และรายงานตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณา
2. มีการจัดทําบันทึกเลขที่ ศธ 0551.19/ว078 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอใหสงรายงานผล
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ/วิทยาลัย โดยกําหนดสงภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 พรอมทั้งใหจัดทํารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ประจําปการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร รายงานยืนยันผลการประเมินผาน
ระบบ CHE QA Online และรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนื ระดับคณะ (CAR)
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยระดับหลักสูตร
รายงาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และระดับคณะ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.3.2(1)
คํ า สั่ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมหาวิ ท ยาลั ย
ประจําปการศึกษา 2559
5.3.2(2)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและผูดูแลรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร
5.3.2(3)
บันทึกเลขที่ ศธ 0551.19/ว010 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่อง ขอใหสงรายงานผลการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย
5.3.2(4)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9
มีนาคม 2560
5.3.2(5)
บันทึกเลขที่ ศธ 0551.19/ว078 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอใหสงรายงานผล
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําภาคการศึกษาที่
2/2559 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย
5.3.2(6)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560
5.3.2(7)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560
 ขอ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560
ของทุกหนวยงาน ภายใตโครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสูความเปนเลิศ
ไดแก โครงการอบรมใหความรูเรื่องเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สําหรับ
อาจารย ใหม โครงการสร างความรู และพั ฒนาทั กษะการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาสํ าหรั บนั กศึ กษา อบรม
เชิงปฏิบัติการใชงานระบบ CHE QA Online System โครงการ QA Sharing day โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการทบทวนและวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โครงการ
ประชุมวิพากษรายงานการประเมินเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย และโครงการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาแกทุก
หนวยงานใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ นอกจากการจัดสรรงบประมาณ
ดานการประกันคุณภาพดังกลาวมาแลวนั้นยังมีการดําเนินการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรและคณะ มีรายละเอียดตามองคประกอบดังนี้
องคประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรให
ครบตามเกณฑกํากับมาตรฐานหลักสูตรตาม ตัวบงชี้ที่ 1.1 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน
65 หลักสูตร โดยไดดําเนินการตามกระบวนการดังนี้
1) งานการเจ าหน าที่ แจ ง ให ค ณะ/วิท ยาลั ย/หลักสู ตร สํา รวจอัต รากํ า ลัง ของอาจารย แต ล ะ
หลักสูตร
2) คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตรดําเนินการเสนออัตราอาจารยที่ตองการมายังงานการเจาหนาที่ เพื่อ
ดําเนินการประกาศรับสมัคร โดยจะประกาศรับสมัครในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
3) กรณีหลั กสูตรมี ความจํ าเปนเรงดวนที่จะตองหาอาจารยม าทดแทนอัตราที่ขาดไปเพื่อให
อาจารยประจําหลักสูตรครบตามที่เกณฑ สกอ.กําหนด ใหคณะ/หลักสูตรทําบันทึกเสนอมายังมหาวิทยาลัย
เพื่อดําเนินการประกาศรับสมัครเปนรายกรณี
4) กรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได เป ด รั บสมั ค รอาจารย แ ล ว แต ไ ม มี ผู มาสมั ค ร หรื อไม มี ผู ที่ ผ า นการ
คัดเลือกงานการเจาหนาที่จะทําบันทึกขอความไปยังคณะ/หลักสูตรเพื่อยืนยันความประสงคในการประกาศ
รับสมัครอาจารยในหลักสูตร
สําหรับการบริการนักศึกษาและกิจกรรมระดับปริญญาตรี คณะ/วิทยาลัยมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม ดังนี้
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1.การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน ประจําปการศึกษา 2559 เพื่อใหความรูขอมูลขาวสาร
ทางดานแหลงรับสมัครงาน เทคนิคการหางานที่เหมาะสมกับตนเอง ใหกับนักศึกษาในวันปจฉิมนิเทศของแต
ละคณะ
2.โครงการปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุม
ราชนครินทร เพื่อใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาแตละคณะไดมีความรูความเขาใจในการสมัครงาน การ
เขียน RESUME การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสรางความมั่นใจแกนักศึกษา และกิจกรรม Job Fair ตลาดนัด
แรงงาน ซึ่งมีบริษัทชั้นนําจัดบูทรับสมัครงานแกนักศึกษาดวย
3.โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเรื่ อง การพั ฒนาความรู และประสบการณ ทางวิ ชาชี พ อาจารย
บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ
องคประกอบที่ 2 การวิจัย มหาวิ ทยาลัย โดยสถาบันวิ จัยและพัฒนามีการจัดทํ าระบบการ

จัดการสารสนเทศการวิจัย เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลนักวิจัย โดยกําหนดใหลงทะเบียนนักวิจัยผานทาง
ระบบออนไลน ซึ่งมีการจัดเก็บ ขอมูล เกี่ยวกับ 1)โครงการวิจัย 2)งบประมาณ 3)แหลงทุน 4)การ
ตีพิมพเผยแพร 5) ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล และ 6)การนํางานวิจัยไปใชประโยชน
มีการสงเสริมอาจารย/นักวิจัย ใหเขารวมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานการวิจัย และเพื่อนําความรูมาเปนพื้นฐานหรือตอยอดในการพัฒนาตนเอง โดยจัดสรรเปน
งบพัฒนาบุคลากร แยกจากงบประมาณนําเสนอผลงานวิจัยซึ่งจัดสรรโดยกองทุนวิจัย
มีการดํ าเนิ นโครงการการส งเสริ มและสนั บสนุ นเพื่ อพั ฒนาศักยภาพดานการวิ จัยและงาน
สรางสรรค อาทิเชน โครงการอบรม“คลินิกวิจัย พัฒนาระบบสนับสนุนการผลผลงานวิจัย” โครงการหลัก
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและหลักของ ICH GCP โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัย” โครงการอบรมการใชสถิติวิเคราะห
ขอมูลและการนําเสนอ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการสอน วิชาการ วิจัยจากหิ้งสูหาง เพื่อ
ชวยเหลือ ใหคําแนะนําในการทําวิจัยใหกับนักวิจัย เพื่อที่นักวิจัยจะสามารถสรางสรรคงานวิจัยที่ดีได
มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัย และสนับสนุนทุนการนําเสนอและเผยแพรงานวิจัย
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการขอผลงานวิชาการ แบงเปน 4 ดาน ดังนี้
1) การนํา เสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายในการไปเสนอ
ผลงาน โดยอาจารยสามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุนเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและ
ตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558
2) การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอาจารยสามารถเสนอผานคณะมายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑและอัตราการ
จา ยเงิน สนับ สนุ น การนํ า ผลงานวิจัยบทความวิ จัยในวารสารในวารสารวิ ชาการระดั บชาติ และระดับ
นานาชาติ โดยการจัดสรรเงินพิจารณาสอดคลองกับระดับของผลงานตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล
ISI และฐานขอมูลสากลอื่น และในวารสารระดับชาติที่ สกอ.ยอมรับ
3) สนับสนุนงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐที่มีการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
โดยอาจารยสามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ งหลั ก เกณฑ แ ละอั ต ราการจ า ยเงิ น รางวั ล สนั บ สนุ น งานสร า งสรรค ห รื อ
สิ่งประดิษฐ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558 4)จัดสรรงบประมาณในการจัดทําวารสารเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพรผลงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ

วิชาการรวมกับคณะ มีการดําเนินงานบริการวิชาการรับใชสังคม และวิชาการ จัดทําความรวมมืองานบริการ
วิชาการ กับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน โดยมีเครือขายความรวมมือประกอบดวย มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี
เทศบาลตําบลคลองพระอุดม จังหวัดปทุมธานี และองคการบริหารสวนตําบลคลองหา จังหวัดปทุมธานี
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีเครือขายพันธมิตรที่มีความ
รวมมือดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ จํานวน 6 เครือขาย บรรลุเปาหมาย รายละเอียดดังนี้
1. บันทึก ความรว มมือเผยแพร พระพุทธศาสนา “สรา งคนดีให มีคุณ ธรรม” ระหวางมูลนิ ธิ
พิพิธภัณฑพระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
รายละเอียด มหาวิทยาลัยไดเขารวมภาคีเครือขายสรางคนดีใหมีคุณธรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และเข า ร ว มงานเสวนาพิ เ ศษ “สร า งคนดี ใ ห มี คุ ณ ธรรม เมื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม 2560 ณ หอประชุ ม
ศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ ผูเขารวมกิจกรรม อาจารย
และบุคลากร นักศึกษา 18 คน
2. บันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการบริการวิชาการและศึกษาวิจัยดานศิลปะ วัฒนธรรม
ศาสนา ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นโดยเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหวางสํานักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฎ 31 แห ง วั นจั น ทร ที่ 12 มิถุน ายน 2560 ณ ห องสิริ ร าชภั ฎสํ า นั กศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (สวนวังจันทน) จังหวัดพิษณุโลก
3. บันทึกความรวมมือ “การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไท-เวียดนาม ระหวาง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กับUNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES &HUMANITIES
(VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม รายละเอียด มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ UNIVERSITY
OF SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES (VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ 19-22 มิถุนายน
2560 ผูเขา รว มกิจ กรรม อาจารย นักศึกษา จํา นวน 10 คน และกิจ กรรมแลกเปลี่ย นศิล ปวัฒ นธรรม
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 ผูเขารวม
กิจกรรม อาจารย บุคลากรและ นักศึกษา 30 คน
4. บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง 10 หนวยงานงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้ง 10 หนวยงานตกลงรวมกันในความรวมมือใหการสงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยแตละหนวยงานจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการสงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ ป ระโยชน ต อ การพั ฒ นาสั ง คม และสามรถบู ร ณาการการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน
5. บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ระหว า งคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กับองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
6. บันทึกขอตกลงความรวมมือในการสรางเครือขายพัฒนานักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อแสดงเจนนารมณรวมกันในการสรางเครือขายการศึกษา ระหวาง คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน นําโดยรอง

อธิการบดีฝายนโยบายและแผน และผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ไดลงพื้นที่ไปยังหนวยงานตางๆ
ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อถายทอด/สื่อสาร สรางความเขาใจระหวางผูบริหารผูปฏิบัติ และบุคลากรทุก
ภาคสวน ที่เกี่ยวของกับแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ การติดตามประเมินผล
และการนําผลการประเมินสูการปฏิบัติและแผนเปนแกนนําในการประสานความเขาใจการทํางาน
เกี่ยวกับแผนงานโครงการ การติดตามประเมินผลเพื่อการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานระหวางกัน
โดยในป งบประมาณ พ.ศ.2560 กองนโยบายและแผน ได ล งพื้ น ที่ ไปยั ง หน ว ยงานต างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อถายทอด/สื่อสาร สรางความเขาใจระหวางผูบริหารผูปฏิบัติ และบุคลากรทุกภาค
สวน ที่เกี่ยวของกับแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ การติดตามประเมินผล และ
การนําผลการประเมินสูการปฏิบัติ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใชขอมูลจากกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2558 – 2561 มาจัดทําเปนบัญชี
กําหนดระดับ ตําแหนงตามกรอบอัตรากําลั งขาราชการพลเรือนฯ/พนักงานมหาวิท ยาลัย สายสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ
เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.3.3(1)
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560
5.3.3(2)
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
 ขอ 4 นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัย โดยสํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ป ก ารศึ ก ษา 2558 รายงานต อ คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยระดับหลักสูตร การประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 10
สิงหาคม 2559 และระดับคณะ/วิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559และ
เสนอรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัยตอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา การประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 1 กันยายน 2559
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.3.4(1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 10
สิงหาคม 2559
5.3.4(2)
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 9/2559 วั น
พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
5.3.4(3)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 5 ตุลาคม 2560
5.3.4(4)
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559
5.3.4(3)
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559
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 ขอ 5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
ของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
มหาวิทยาลัย มีการนําขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ
หลั ก สู ต รและคณะ และโดยมหาวิ ท ยาลั ย ได ใ ห ห ลั กสู ต รแลคณะดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะประจําปการศึกษ 2559
มหาวิทยาลัย มีการนําขอเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายงานผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่
1 กันยายน 2559 มาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและคณะ มีรายละเอียดการดําเนินงานปรับปรุงดังนี้
ขอเสนอแนะ
1.ควรศึกษาการบริหารงานและการดําเนินงานของ
หลั กสูต รที่มี ค ะแนนผลการประเมิ นสู ง เพื่ อนํ า ผล
การศึ ก ษามาช ว ยพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี ค ะแนนต่ํ า
โดยเฉพาะหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร ม หาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ควรพัฒนาใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหมากยิ่งขึ้น

การดําเนินงานปรับปรุง
มหาวิ ท ยาลั ย โดยสํ า นั ก มาตรฐานและจั ด การ
คุณภาพ ร วมกับ คณะ/วิ ทยาลั ยไดจัด กิจ กรรมเพื่ อ
รวมกันแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยการจัดกิจกรรม QA
Sharing day ดังนี้
-วันที่ 18 มกราคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ
-วันที่ 25 มกราคม 2560 คณะครุ ศาสตร และ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เวลา 9.00 – 12.00
น. และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการ
จั ด ตั้ ง คณะสาธารณสุ ข ศาสตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร เวลา
13.00 – 16.30 น.
-วันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 เวลา 10.45 น.ประชุม
หารื อ แนวทางการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษาภายใน ระดั บ หลั กสู ต ร ณ ห อ งประชุ ม
ราชนครินทร
เพื่ อ ให อ าจารย จ ากหลั ก สู ต รและคณะได ร ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อหาแนวทางในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและ
คณะ มีการแลกเปลี่ ยนประสบการณ ขอมูลที่ เป น
ประโยชน ต อ การดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ.
นอกจากการจั ด กิ จ กรรมดั ง กล า วแล ว สํ า นั ก
มาตรฐานและจัดการคุณภาพยังมีการจัดทําชองทาง
ตางๆ ในการใหความรู ขอเสนอ และใหคําปรึกษา
งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา แก อ าจารย
บุ คลากร และหน วยงานต างๆ ภายในมหาลั ย ได แก
โทรศัพท Facebook อีเมล และลงพื้นที่ไปยังหนวยงาน
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ขอเสนอแนะ

2 ควรแกปญหาเรื่องอาจารยประจําหลักสูตรไม
ครบตามเกณฑเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษ ฏีบั ณฑิ ต สาขาวิช าการบริ หารธุ รกิ จ เป นกรณี
เร ง ด ว น อาจจะต อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารรั บ สมั ค ร
อาจารย หรือจายคาตอบแทนเพิ่มสําหรับอาจารยที่
มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละมี ป ระสบการณ เพื่ อ ให ห ลั ก สู ต รมี
มาตรฐานตามเกณฑทุกหลักสูตร

3.มหาวิทยาลัยควรทบทวนและพัฒนาเรื่องการ
บริ ห ารงานบุ ค คล เพื่ อ แก ป ญ หาเรื่ อ งจํ า นวน
อาจารย ไ ม เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

การดําเนินงานปรับปรุง
ตางๆ เพื่อรับฟงปญหา สรางความรูความเขาใจ และ
รวมแกไข ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ สกอ.
1.มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไดมีการจัดทําบันทึกขอความเพื่อขอใหคณะ
หลั ก สู ต รตรวจสอบรายชื่ อ คณะกรรมการประจํ า
หลักสูตร และหากมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ
ปร ะ จํ า ห ลั ก สู ตร ใ ห จั ด ทํ า ส มอ . 0 8 เ พื่ อ ข อ
เปลี่ยนแปลง
2.มหาวิทยาลัยโดยงานการเจาหนาที่ สํานักงาน
อธิ ก ารบดี มี ก ารปรั บ ปรุ ง ช ว งระยะเวลาในการ
คั ด เลื อ กอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รให เ ร็ ว ขึ้ น เพื่ อ
หลั กสู ต รจะได มี อาจารยป ระจํ า หลั กสู ต รครบตาม
เกณฑที่กําหนดตลอดเวลาครบทุกหลักสูตร สงผลให
ในรอบปการศึกษา 2559 มีจํานวนอาจารยประจํา
หลั กสู ต รเป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานที่ กํา หนดทุ ก
หลักสูตร
3.วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ โดยหลั กสู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิตไดมีการจัดทําบันทึกไปยังกองการ
เจ า หน า ที่ เพื่ อขอกรอบอั ตรากํ าลั งอาจารย ประจํ า
หลั กสู ต รเพิ่ ม เติ มให ไ ด สั ด ส ว นที่ สกอ.กํ า หนด ซึ่ ง
ปจจุบันไดรับอนุมัติกรอบอัตรากําลังเพิ่มเติม และไดมี
การรับสมัครอาจารยครบตามมาตรฐานเรียบรอยแลว
กองการเจาหนาที่ไดมีการดําเนินการโดยแจง
หลั ก สู ต ร คณะ และหน ว ยงานต า งๆ ให มี ก าร
ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังของบุคลากรภายใน
หน ว ยงานเพื่ อ นํ า ไปเป น ข อ มู ล ในการรั บ สมั ค ร
อาจารยประจําหลักสูตรใหมีจํานวนเปนไปตามเกณฑ
ที่ สกอ. กําหนด
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มหาวิทยาลัย นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและ
การดํ าเนิ น งานของคณะใหมี คุ ณ ภาพดี ขึ้นอย า งตอเนื่ อง โดยการเปรี ย บเที ย บผลการประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ระหวางปการศึกษา 2557-2559 มีรายละเอียดดังนี้
ระดับหลักสูตร
การเปรี ย บเที ย บระดั บ คุ ณ ภาพผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร
ปการศึกษา 2557 -2559
ระดับคุณภาพ

จํานวน 59 หลักสูตร
จํานวน 63 หลักสูตร
จํานวน 65 หลักสูตร
*หมายเหตุ การแปลผลระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ย 0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย คะแนนเฉลี่ย 2.01-3.00
ระดับคุณภาพปานกลาง และคะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
การเปรีย บเทียบจํา นวนหลักสู ตรที่มีอัตราลดลง/เทาเดิม/เพิ่มขึ้น/ใหม ของผลคะแนนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2557 - 2558

ปการศึกษา 2558 - 2559
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การเปรียบเทียบจํานวนมาตรฐานของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

จํานวน 59 หลักสูตร จํานวน 63 หลักสูตร จํานวน 65 หลักสูตร
ระดับคณะ
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระหวางป
การศึกษา 2557-2559
คณะ/วิทยาลัย
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2.คณะครุศาสตร
3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
6.คณะวิทยาการจัดการ
7.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8.คณะสาธารณสุขศาสตร
คะแนนเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
จําแนกตามปการศึกษา
ป 2557
ป 2558
ป 2559
4.14
4.45
4.66
4.11
4.39
4.60
3.93
4.19
4.59
4.12
4.39
4.55
3.89
4.39
4.40
4.00
3.96
4.25
3.55
4.18
4.22
กอตั้งคณะป 2559
3.40
3.96
4.28
4.33

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.3.5(1)
บันทึกขอความใหหลักสูตรและคณะ วิทยาลัย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายใน (Improvement Planป
5.3.5(2)
แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvement Plan)
ระดับหลักสูตร และคณะ วิทยาลัย ปการศึกษา 2559
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 ขอ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีหลักสูตรที่รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวนทั้งสิ้น 65 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 52
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 13 หลักสูตร จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม -4
สิงหาคม 2560 พบวา ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานและการบริหารงาน “ผาน” เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ. ในองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน สําหรับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององคประกอบ
ที่ 2-6 จําแนกคะแนนตามระดับคุณภาพของหลักสูตร คือ ระดับคุณภาพนอย คะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.01 2.00 จํานวน 2 หลักสูตร ระดับคุณภาพปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.01 -3.00 จํานวน 10 หลักสูตร
และระดับคุณภาพดี คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.01 -4.00 จํานวน 53 หลักสูตร โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.22 คะแนน ระดับคุณภาพการดําเนินงาน “ระดับดี“
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.3.6(1)
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ

ผลการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ

6 ขอ (ขอ 1-6)

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 5.3
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-ทุ ก หลั ก สู ต รมี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพทุ ก หลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
มหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ เพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ตรงกันใหกับอาจารยทุกหลักสูตร
กํากับดูแลตัวบงชี/้ ผูจดั เก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.1
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท : 02-909-3025

E-mail : sqm@vru.ac.th

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) น.ส.ศิริวรรณ สุขแซว 2) น.ส.นรีกานต ภูมิคงทอง
3) น.ส.เนตรชนก สีรับขวา 4) นายเกรียงไกร แกวหลอย
หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี)
โทรศัพท :

E-mail :
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
จากผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อ
ประเมินโดยใชเ กณฑมาตรฐานและอิงเกณฑการประเมิน ตามที่ สกอ.กําหนด ในรอบปการศึกษา
2560 ผลการประเมินสรุปไดดังนี้
ตัวบงชี้

เปา
หมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการ
209.35
3.51
=
บริหารจัดการหลักสูตร
3.22 คะแนน
คะแนน
65
โดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารย
122
รอยละ
X100 = 27.57%
ประจําสถาบันที่มี
28.10 442.5
คุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารย
101.5
รอยละ
X100 = 22.94%
ประจําสถาบันที่ดาํ รง
42.15 442.5
ตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญา 6 ขอ
6 ขอ (ขอ 1-6 )
ตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา 6 ขอ
6 ขอ (ขอ 1-6 )
ตรี
ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 วิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบ
และกลไกการบริหาร
6 ขอ
6 ขอ (ขอ 1-6 )
และพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงิน
45
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
สนับสนุนและงานวิจัย
=
5.00
5.00
9
งานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงาน
43.33
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
=
วิชาการของอาจารย
5.00
4.81
9
ประจําและนักวิจัย

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไมบรรลุ

3.22คะแนน

ไมบรรลุ

3.45คะแนน

ไมบรรลุ

1.91 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน
3.72 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

ไมบรรลุ

4.81 คะแนน
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ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร
ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 วิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
เปา
หมาย

การบรรลุ
เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การ
6 ขอ
6 ขอ (ขอ 1-6 )
บรรลุ
บริการวิชาการแกสังคม
ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง 6 ขอ
1 ขอ (ขอ 1-6 )
บรรลุ
ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การ
บริหารของคณะเพื่อ
การกํากับติดตาม
7 ขอ
7 ขอ (ขอ 1-7 )
บรรลุ
ผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลงาน
34.67
คาเฉลี่ย
การบริหารงานของ
= 4.33
ไมบรรลุ
4.51
8
คณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบ
กํากับการประกัน
6 ขอ
1 ขอ (ขอ 1-6 )
บรรลุ
คุณภาพหลักสูตรและ
คณะ
ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด องคประกอบ ที่ 1-5

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)
4.94 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

4.33 คะแนน

5.00 คะแนน
4.78 คะแนน
4.44 คะแนน
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ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 วิจัย
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ
รวม
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตัว
บงชี้

I

P

O

5
3
1
1

2.68
5.00
-

5.00
5.00
5.00
5.00

3.22
4.81
-

คะแนน
เฉลี่ย
3.72
4.94
5.00
5.00

ผลการ
ประเมิน

3

-

5.00

4.33

4.78

ดีมาก

13

3.45
พอใช

5.00
ดีมาก

4.12
ดี

4.44

ดี

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ภาคผนวก
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6

ภาคผนวก ก
6

การเปรียบเทียบผลการประเมินภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557-2558
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เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 และ 2558
แยกตามองคประกอบ

องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ย

ประจําปการศึกษา
2557
คะแนน แปลผล
เฉลี่ย
3.59
ดี
4.68
ดีมาก
5.00
ดีมาก

ประจําปการศึกษา
2558
คะแนน แปลผล
เฉลี่ย
3.74
ดี
4.51
ดีมาก
5.00
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

3.99
4.15

ดีมาก
ดี

4.43
4.27

ดีมาก
ดี
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เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 และ 2558
แยกตามตัวบงชี้
คะแนนผลการประเมิน
ผล
จากคณะกรรมการ
การ
ตัวบงชี้
ปการศึกษา ปการศึกษา เปรียบเทียบ
2 ป
2557
2558
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
2.14
2.91
เพิ่มขึ้น
1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
3.14
3.56
เพิ่มขึน้
1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2.39
2.21
ลดลง
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
5.00
เทาเดิม
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
5.00
เทาเดิม
ผลการประเมินองคประกอบที่ 1
3.58
3.74
เพิ่มขึ้น
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
5.00
5.00
เทาเดิม
หรืองานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
4.38
3.97
ลดลง
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
4.64
4.55
ลดลง
นักวิจัย
ผลการประเมินองคประกอบที่ 2
4.67
4.51
ลดลง
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
5.00
5.00
เทาเดิม
ผลการประเมินองคประกอบที่ 3
5.00
5.00
เทาเดิม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
5.00
5.00
เทาเดิม
วัฒนธรรม
ผลการประเมินองคประกอบที่ 4
5.00
5.00
เทาเดิม
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม
5.00
5.00
ผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของ
เทาเดิม
สถาบัน
5.2 ผลงานการบริหารของคณะ
3.95
4.28
เพิ่มขึ้น
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
3.00
4.00
เพิ่มขึ้น
คณะ
ผลการประเมินองคประกอบที่ 5
3.98
4.43
เพิ่มขึ้น
ผลการประเมินรวมทั้ง 5 องคประกอบ
4.15
4.27
เพิ่มขึ้น
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6

ภาคผนวก ข
6

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559
(แกไขเพิ่มเติม)
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