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6คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 โดยใช
ขอมูลผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดอยูในกลุมสถาบันท่ีเนนการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรี เกณฑท่ีใชในการประเมินคือ องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา มีการนําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบริหารงานทุกภารกิจ 
มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือนําผลประเมินมาปรับปรุง และ
พัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกหนวยงานท่ีตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ผลจากการประเมินคุณภาพของผูทรงคุณวุฒิจะสะทอน
จุดเดนและแนวทางการพัฒนา ซ่ึงมีคุณคาอยางยิ่งท่ีทุกหนวยงานจะตองเรียนรูและนําไปพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน มหาวิทยาลัย และสังคมประเทศชาติ
ตอไป    

  
 
 
       (รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ คชสิทธิ์) 

                                                  อธิการบดี 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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6บทสรุปผูบริหาร 
 

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
ระดับปริญญาตรีจํานวน 52 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโทจํานวน 6 หลักสูตร หลักสูตร
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
บงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน I P O คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 5 2.68 5.00 3.22 3.72 ดี 
องคประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 4.81 4.94 ดีมาก 
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

3 - 5.00 4.33 4.78 ดีมาก 

รวม 13 3.45 5.00 4.12 4.44 ดี 
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี  

 

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

 
1. ขอมูลท่ัวไป 

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
เพชรุบรีวิทยาลงกรณในขณะนั้น ไดดําเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับผูวา
ราชการจังหวัดปทุมธานี  (นายประสิทธิ์  อุไรรัตน ) จึ งไดที่ดินทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริยแปลงนี้มาเปนที่ตั้งของสถาบันในปจจุบัน 

14 พ.ย. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับวิทยาลัย
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯไว "ในพระบรมราชูปถัมภ" 

 
 
 
 
 
9 พ.ย. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯพรอมดวยสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนา
ดุลโสภาคย ทรงเปดพระอนุสาวรีย สมเด็จพระราชปจตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ 
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค จํานวน 
2 แสนบาท ตั้งเปน "มูลนิธีสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ" 

พ.ศ. 2520 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2528 เปดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืนดวยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร 

และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
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14 ก.พ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เปนเหตุใหเปลี่ยนชื่อเปน
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

24 ม.ค. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เร่ือง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เปนผลใหสถาบันราชภัฏ 
ทั่วประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 

6 มี.ค. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาล    
ที่ 9 เปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฎ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลน
กระหมอมหาที่สุดมิได แก สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

15 ก.พ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ 
และทรงเปดอาคารฝกประสบการณวิชาชีพ "อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ" 

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

หลักสูตรและการสอน 
15 ก.พ. 2544 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
และหองประชุมราชนครินทร ภายในอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

21 ส.ค. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนชื่อเปน "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

10 มิ.ย. 2547 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 

ปการศึกษา 2549 เปดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

3 พ.ค. 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีมติเห็นชอบให
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 

ปการศึกษา 2556 เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) และโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ หลักสูตร
นานาชาติ ที่ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 

ปการศึกษา 2557 เปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ไดแก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ 
(International Program) ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา 
อังกฤษ เพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
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ปการศึกษา 2558 เปดสอนหลักสูตร 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว 

ปการศึกษา 2559 ดําเนินการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร เปดสอน 2 สาขาวิชา ไดแก 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย 
ตราสัญลักษณ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ” เปน
รูปวงรี  2 วงซอนกัน ระหวางวงรีสวนบนเขียนเปนอักษรภาษาไทยวา 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ” สวนลางเขียนเปนอักษรภาษาอังกฤษวา 
“VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใตวงรีดานในมีตรา
พระราชลัญจกร ประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล ที่ 9 ซึ่งเปน
รูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบดวย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเปนอุ หรือ เลข ๙ 
รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบเหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยูบน    
พระที่นั่งอัฐทิศแปลความหมายวาทรงมีพระบรม เดชานุภาพในแผนดิน 

สีนํ้าเงิน  แทนคา   สถาบนัพระมหากษัตริย ผูใหกําเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
สีเขียว   แทนคา แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยูในแหลงธรรมชาติ และมีสภาพแวดลอมที่

สวยงาม 
สีทอง    แทนคา   ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา 
สีสม      แทนคา  ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่กาวไกล  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   นาํทองถ่ินพัฒนา   กาวหนาดานเทคโนโลย ี

วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีเปนสถาบัน อุดมศึกษาชั้น

นําเพื่อพัฒนาทองถ่ินในอุษาคเนย 

พันธกิจ 
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดินฟนฟูพลังการ

เรียนรูเชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย 
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิต
ครูและสงเสริมวิทยฐานะครูโดยในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตนใหมหาวิทยาลัยมี
ภาระหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญา
ไทยและภูมิปญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ินอีกทั้ง
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิต
ดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและ
ของชาต ิ

4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถ่ินใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพื่อ
ประโยชนของสวนรวม 

5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัยชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ินรวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ 
การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

เปาประสงค 
เปาประสงคที่ 1  สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับชาตินานาชาติ 
เปาประสงคที่ 2  สรางสังคมอุดมปญญาและนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและ

ประเทศชาติ 
เปาประสงคที่ 3  พันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาทองถ่ินและแกไขปญหาของชุมชนทองถ่ินที่เปนพื้นที่เปาหมาย  
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เปาประสงคที่ 4  สืบสานวัฒนธรรมของทองถ่ิน ภูมิปญญาของชาติ 
เปาประสงคที่ 5 เปนองคกรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
2. การวิจัยและสะสมองคความรูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
3. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
4. การทํานุบาํรุงสบืสานศิลปวฒันธรรมทองถ่ินและชาติ   
5. การบริหารการพัฒนามหาวทิยาลัยเพื่อความเปนเลิศสูสากล 

3. อัตลักษณ เอกลักษณ คานิยม 

อัตลักษณ 
บัณฑิตจิตอาสา  พฒันาทองถ่ิน 

เอกลักษณ 
เปนสถาบันทีน่อมนาํแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คานิยมหลัก “VALAYA” 
V : Visionary =     เปนผูรอบรู 
A : Activeness =     ทํางานเชิงรุก ริเร่ิมสรางสรางสรรค 
L : Like and learn =     สนใจใฝเรียนรูอยางตอเนือ่ง 
A : Adaptive =     ปรับตัวไดดพีรอมพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 
Y : Yields =     สรางผลงานเปนทีป่ระจักษ 
A : Acceptance and Friendliness =     เปนที่ยอมรับในการเปนกัลยาณมิตร 

 

 

. 
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4. โครงสรางองคกร 
 
                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
5. ทําเนียบผูบริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ทําเนียบผูบริหาร 
พ.ศ. 2475 – 2480 อาจารยนิลรัตน   บรรณสิทธิ์วรสาสน 
พ.ศ. 2480 - 2485 อาจารยสุนทรี   นิลกําแหง 
พ.ศ. 2485 - 2489 คุณหญิงสมไสววงศ  ทองเจือ 
พ.ศ. 2489 - 2497 อาจารยนิลรัตน   บรรณสิทธิ์วรสาสน 
พ.ศ. 2497 - 2505 อาจารยจรัสสม   ปุณณะหิตานนท 
พ.ศ. 2505 - 2515 อาจารยอวยพร   เปลงวานิช 
พ.ศ. 2515 - 2517 อาจารยพเยาว   ศรีหงส 
พ.ศ. 2517 - 2519 ดร.อรุณ   ปรีดีดิลก 
พ.ศ. 2519 - 2528 รศ.ลําพอง   บุญชวย 
พ.ศ. 2528 - 2529 ดร.วิชัย   แขงขัน 
พ.ศ. 2529 - 2537 ผศ.ปรีชา   เศรษฐีธร 
พ.ศ. 2537 - 2542 ผศ.จรูญ   ถาวรจักร 
พ.ศ. 2542 - 2551 รศ.ดร.ทองหลอ  วงษอินทร 
ธ.ค. 2551 - มิ.ย. 2552   ผศ.ดร.อรสา   โกศลานนัทกุล  (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 
มิ.ย. 2552 - ก.ย. 2552 ศ.พลโท ดร.โอภาส  รัตนบุรี   (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 
ก.ย. 2552 - ต.ค. 2552 รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ ์  (อธิการบดีรักษาการ) 
พ.ย. 2552 - ปจจุบัน รศ.ดร.สมบัติ   คชสิทธิ ์
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

                       

นายกสภามหาวิทยาลัย 
1. นายจรูญ  ถาวรจักร 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ผศ.ปรีชา  เศรษฐธีร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
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.วิรณุ  ต้ังเจริญ 
9. นายศานิตย  นาคสุขศร ี
10. นายสิทธศิักด์ิ  วนะชกิจ 
11. นายสุวัฒน  เทพอารักษ 
12. รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
13. รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ ์
  (อธิการบดี) 
14. นางศรีวกิาร  เมฆธวัชชัยกุล 
  (ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย) 
15. อาจารยจิตเจริญ  ศรขวญั 
  (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 วงศอนนัต  
21. รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา 
22. ผศ.ดร.นิสา พักตรวิไล  
23. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิร ิ
 
เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 
24. ผศ.ร.ท.หญงิวิภาวี  เกียรติศริิ 
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รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
   

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

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

รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

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

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณบดีคณะครุศาสตร 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

 

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

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
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6. ขอมูลอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 

 ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 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 จํานวนอาจารยจาํแนกตามหนวยงานและตาํแหนงทางวชิาการ 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 

ตําแหนงทางวิชาการ  
(นับปฏิบัติงานจริงและ 

ลาศึกษาตอ)  
รวม 

ท้ังหมด 
(คน) 

ลาศึกษา
ตอ (คน) 

รวมท่ีอยู
ปฏิบัติงานจริง

ไมรวมผูลา
ศึกษาตอ 

 (คน) 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 ครุศาสตร 48.5 16 4 - 68.5 3 65.5 

2 เทคโนโลยีการเกษตร 14.5 6.5 1 - 22 - 22 

3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 32.5 13 3 - 48.5 - 48.5 

4 
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

78 9 2 - 89 3 86 

5 วิทยาการจัดการ 39 18 2 - 59 1 58 

6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 73 22 2 - 97 8 89 

7 นวัตกรรมการจดัการ 26.5 1 - - 27.5 - 27.5 

8 คณะสาธารณสุขศาสตร 29 2 - - 31 - 31 

รวม  341 87.5 14 0 442.5 15 427.5 

 

ตารางที่ 2 จํานวนอาจารยจาํแนกตามหนวยงานและวฒุิการศึกษา 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา 

(นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 
รวมท้ังหมด 

(คน) 
ตร ี โท เอก 

1 ครุศาสตร - 41.5 27 68.5 
2 เทคโนโลยีการเกษตร - 13 9 22 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 32.5 16 48.5 
4 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 74 15 89 
5 วิทยาการจัดการ - 49 10 59 
6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 68 29 97 
7 นวัตกรรมการจดัการ - 14.5 13 27.5 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร - 28 3 31 

รวม 0 320.5 122 442.5 

ท่ีมา : งานการเจาหนาท่ี สาํนักงานอธิการบด ี
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ตารางท่ี 3 บุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามหนวยงาน ตําแหนง และสถานภาพ 

ที่ หนวยงาน 

สถานภาพ 

รวม 

ขา
รา

ชก
าร

 

ลูก
จา

งป
ระ

จาํ
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าม
หา

วิท
ยา

ลัย
 

เจ
าห

นา
ที่ป

ระ
จํา

ตา
ม

สัญ
ญ

าจ
าง

 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

1 คณะครุศาสตร 1 0 1 7 3 8 17 
2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 0 0 5 3 7 16 
3 คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 9 1 9 19 
4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 1 0 17 5 9 33 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 0 8 1 8 18 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 0 0 6 1 5 13 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 0 0 0 8 0 0 9 
8 สํานักงานอธกิารบดี 1 0 0 0 0 0 1 
   - กองกลาง 1 11 10 38 1 54 115 
    - กองพัฒนานักศึกษา 0 1 3 9 0 1 14 
    - นโยบายและแผน 1 0 0 6 0 0 7 
9 หนวยตรวจสอบภายใน 0 0 1 0 0 0 1 
10 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 6 2 0 8 
11 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 2 3 10 0 0 16 
12 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 1 0 0 5 1 0 7 
13 สํานักบริหารทรัพยสินและรายได 0 2 1 27 1 52 83 
14 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 0 21 0 4 26 
15 สถาบันวิจยัและพัฒนา 1 1 0 3 1 0 6 
16 ศูนยกรุงเทพมหานคร  0 1 0 4 0 0 5 
17 สระแกว  0 0 0 4 1 13 18 
18 ศูนยคอมพิวเตอร 0 0 1 3 0 0 4 
19 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 0 0 0 0 3 0 3 
20 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 0 0 1 3 0 0 4 
21 งานวิชาศึกษาทั่วไป 0 0 0 3 2 0 5 
22 งานวิเทศสัมพันธ 0 0 0 2 2 0 4 
23 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 0 0 1 2 0 0 3 
24 ศูนยภาษา 0 0 0 3 1 1 5 
25 โรงเรียนสาธิต 0 1 0 9 3 14 27 
26 ศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมอือาชพี 0 0 0 3 1 0 4 
27 สํานักศิลปวัฒนธรรม 0 0 0 2 0 0 2 
รวม   12 20 22 224 30 185 493 

  ท่ีมา : 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 
จํานวน 13 หลักสูตร ไดแก ปริญญาโท 6 หลักสูตร ปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ดังตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของนักศึกษาภาคปกต ิและภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา  

ที่ คณะ 
ภาคปกติ-ภาคพิเศษ ทุกระดับ 

รวม
ทั้งหมด ป.ตรี 

ป.วิชาชีพ
ครู 

ป.โท ป.เอก 

1 ครุศาสตร 2,016 163 122 63 2,364 

2 มนุษยศาสตรและ
 

2,439 - - - 2,439 

3 วิทยาการจัดการ 3,634 - - - 3,634 

4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1,134 - 7 8 1,149 

5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 848 - - - 848 

6 เทคโนโลยีการเกษตร 290 - 16 - 306 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 130 - 183 91 404 

8 สระแกว 135 - 4 - 19 

9 สาธารณสุขศาสตร 645 - - - 645 

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 11,271 163 332 162 11,928 
ท่ีมา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2559 หนา 43 

 
ตารางที ่5 แสดงจํานวนหลักสตูร/สาขาวชิาที่เปดสอน จําแนกตามคณะ 

ที่ คณะ 
จํานวนหลักสูตร 

รวม 
ป.ตรี ป.วิชาชีพ ปริญญาโท ป.เอก 

1 ครุศาสตร 9 1 2 2 14 
2 มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 11 - - - 11 
3 วิทยาการจัดการ 9 - - - 9 
4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 9 - 1 1 11 
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 - - - 5 
6 เทคโนโลยีการเกษตร 3 - 1 - 4 
7 สาธารณสุขศาสตร 2 - - - 2 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4 - 2 3 9 

รวมหลักสูตรที่เปดสอน  52 1 6 6 65 
ท่ีมา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2559 
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8. ขอมูลงบประมาณ 

ตารางที่ 6 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 
ประเภท ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน เพ่ิม/ลด รอยละ จํานวนเงิน เพ่ิม/ลด รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 439,568,500 52.59 499,616,300 13.66 514,216,100 2.93 
งบประมาณรายได 396,337,000 47.41 232,250,000 -41.40 220,355,000 -5.12 

รวม 835,905,500 100.00 731,866,300 -12.45 734,571,100 0.37 

ท่ีมา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2559 หนา 80 

 
9. ขอมูลอาคาร สถานท่ี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ  มีพืน้ที่ใหบริการทางการศึกษาดังนี ้ 
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 
ปที่เริ่ม
กอสราง 

ชื่ออาคาร 
ปที่เริ่ม
กอสราง 

คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร 
อาคารเรียน 1 2518 อาคารเรียน 6 2518 
อาคารเรียน 2 2518 อาคารเรียน 7 2518 
อาคารตอเติมระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 2541 โรงจอดยานพาหนะ 2543 
อาคารนิเทศศาสตร 2545 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2548 
อาคารบริหารธุรกิจ 2554 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี อาคารออกแบบเซรามิกส 2518 
อาคารเรียน 5 2518 อาคารฝกงานชางยนต 2540 
อาคารศูนยวิทยาศาสตร 2541 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2540 
อาคารสํานักงานคณะวิทยาศาสตร 2542 อาคารวัสดุศาสตร 2543 
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 2554 อาคารปฏิบัติการเซรามิกส 2543 
อาคารปฏิบัติการคหกรรม 2555 ลานจอดพาหนะ 2545 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคารปฏิบัติการเคร่ืองกล 2550 
อาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2547 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2552 

อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร 2551 โรงเรียนสาธติฯ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเรียน 3 2518 
อาคารเรียนคณะเกษตร 2518 อาคารเรียน 4 2518 
อาคารแปรรูปเกษตร 2543 อาคารเรียนอนุบาลสาธิต 2547 
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 2543 อาคารโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ 2555 
อาคารโรงเล้ียงไกไข 2553 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารโรงเรือนเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 2544 อาคารหอสมุดกลาง 2518 
อาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 2548 หองประชุมปกหองสมุด 2518 
อาคารโรงเรือนเล้ียงไกไขระบบปด 2558 อาคาร 4 ชั้น 2537 
อาคารสวนกลาง  สํานักบริหารทรัพยสินและรายได  
หอประชุมวไลยอลงกรณ 2518 หอพักเพพาย 2518 
อาคารยิมเนเซียม 1 2518 หอพักโกเมน 2518 
อาคาร 60 ป วไลยอลงกรณ 2538 หอพักมรกต 2518 
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ชื่ออาคาร 
ปที่เริ่ม
กอสราง 

ชื่ออาคาร 
ปที่เริ่ม
กอสราง 

โรงจอดรถฝายพาหนะ 2539 หอพักมกุดา 2518 
อาคาร 100 ป สมเด็จพระเทพศรีนครินทร 2540 หอพักนิลรัตน 2518 
สนามเทนนิส 2540 หอพักบษุราคัม 2518 
สนามบาสเกตบอล 2540 หอพักทับทิม 2518 
สนามกีฬากลาง 2541 โรงอาหาร 2518 
สระวายน้าํอวยพรเปลงวานิช 2544 อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ 2541 
อาคารยิมเนเซียม 2 2544 หอพักเพชร 2551 
สนามวอลเลยบอลชายหาด 2545 อาคารที่พักอาศัยอาจารยและเจาหนาที่ 
อาคารสํานักงานฝายยานพาหนะ 2545 บานพักอาจารยหลังเด่ียว 58 หลัง 2518 
อาคารกองพัฒนาศึกษา 2548 หองแถวไม 2 ชั้น เจาหนาที่ 3 หลัง 14 หอง 2537 
อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ 2548 บานพักอาจารย (คสล.+ไม) 1 หลัง 2538 
อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ 2549 บานพักอาจารยแฝด 11 หลัง 2540 
อาคารยิมเนเซียม 3 2550 บานพักอาจารย (ไม) 2ชั้น 1 หลัง (4 หอง) 2541 
อาคารพยาบาล 2551 บานพักอาจารย (ไม) 2 ชั้น 1 หลัง (6 หอง) 2541 
อาคารแสดงผลงานนักศึกษา 2552 หองแถวไม 2 ชั้น อาจารย 1 หลัง 12 หอง 2541 
อาคารสงเสริมการเรียนรู 2553 แฟลตเจาหนาที ่3 ชั้น 1 หลัง 20 หอง 2543 
โรงเก็บวัสดุงานอาคารสถานที ่ 2555 หองแถวชั้นเดียว เจาหนาที ่7 หลัง 51 หอง 2544 
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ บานพักอาจารย สรางใหม บานแฝด 5 หลัง 2551 
อาคารอนุรักษส่ิงแวดลอม 2551   
อาคารสํานักงานสงเสริมการเรียนรู 2549   
อาคารศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  2551   

ท่ีมา : 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
เกณฑกํากับมาตรฐานของสกอ. 
 

มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดหาอาจารยประจํา
หลักสูตรใหครบตามเกณฑกํากับมาตรฐานหลักสูตรตาม      
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จํานวน 65 หลักสูตร โดยไดดําเนินการตามกระบวนการดังนี้  

1)งานการเจาหนาที่แจงใหคณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร 
สํารวจอัตรากําลังของอาจารยแตละหลักสูตร 

2)คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตรดําเนินการเสนออัตรา
อาจารยที่ตองการมายังงานการเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการ
ประกาศรับสมัคร โดยจะประกาศรับสมัครในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 

3)กรณีหลักสูตรมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองหา
อาจารยมาทดแทนอัตราที่ขาดไปเพื่อใหอาจารยประจํา
หลักสูตรครบตามที่เกณฑ สกอ.กําหนด ใหคณะ/หลักสูตร
ทําบันทึกเสนอมายังมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนนิการประกาศรับ
สมัครเปนรายกรณี 

4)กรณีที่มหาวิทยาลัยไดเปดรับสมัครอาจารยแลวแต
ไมมีผูมาสมัคร หรือไมมีผูที่ผานการคัดเลือกงานการ
เจาหนาที่จะทําบันทึกขอความไปยังคณะ/หลักสูตรเพื่อ
ยืนยันความประสงคในการประกาศรับสมัครอาจารยใน
หลักสูตร 

ควรเพิ่มชองทางประชาสัมพันธที่หลากหลาย 
เพื่อใหศิษยเกา และนักศึกษาเขาถึงไดงาย 

มหาวิทยาลัย จัดใหมีชองทางประชาสัมพันธที่
หลากหลายเพื่อใหนักศึกษาและศิษยเกาสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารตางๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1.มีการจัดทําคูมือปฐมนิเทศนักศึกษาแกนักศึกษาใหม
ทุกป โดยในคูมือปฐมนิเทศมีรายละเอียดอาทิ เชน ขอมูล
ขาวสาร ประกาศ ระเบียบ ที่เก่ียวของกับนักศึกษา ปฏิทิน
กิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาและสํานักศิลปวัฒนธรรม  

2.ปายประชาสัมพันธของฝายประชาสัมพันธ/คณะ/
สาขาวิชา  

3.เว็บไซตของมหาวิทยาลัย/คณะ/ฝายประชาสมัพนัธ/
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 
ในพระบรมราชูปถัมภ มีบริการแจงขอมูลขาวสารและ
บริการตอบคําถามเร่ืองการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
การศึกษา และมีจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู รับบริการดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559  

6.เพจทุนการศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
กองพัฒนานักศึกษา มีการใหขอมูลขาวสารนักศึกษา เร่ือง
ทุนการศึกษา และการรับสมัครงาน  

ควรมีการจัดโครงการเตรียมความพรอมเพื่อ
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
ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหเกิดความยั่งยืน 
 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก
นักศึกษา โดยแตละคณะ/วิทยาลัยมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม ดังนี้  

1.การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน ประจําป
การศึกษา 2559 เพื่อใหความรูขอมูลขาวสารทางดานแหลง
รับสมัครงาน เทคนิคการหางานที่เหมาะสมกับตนเอง ใหกับ
นักศึกษาในวันปจฉิมนิเทศของแตละคณะ  

2.โครงการปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ ใน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมราชนครินทร 
เพื่อใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาแตละคณะไดมีความรู
ความเขาใจในการสมัครงาน การเขียน RESUME การ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสรางความมั่นใจแกนักศึกษา และ
กิจกรรม Job Fair ตลาดนัดแรงงาน ซึ่งมีบริษัทชั้นนําจัด
บูทรับสมัครงานแกนักศึกษาดวย  

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาความรู
และประสบการณทางวิชาชีพ อาจารย บุคลากร นักศึกษา 
และศิษยเกา วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 80 ป     
วไลยอลงกรณ  

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
ควรมีการทบทวนเอกสารดานสัญญาทุนวิจัย
ที่แยกเปนหมวดหมูที่ชัดเจนโดยเฉพาะกรณี
วิจัยรวม 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําระบบการจัดการ
สารสนเทศการวิจัย เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลนักวิจัย โดย
กําหนดใหลงทะเบียนนักวิจัยผานทางระบบออนไลน ซึ่งมี
การจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับ 1)โครงการวิจัย 2)งบประมาณ 3)
แหลงทุน 4)การตีพิมพเผยแพร 5) ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล 
และ 6)การนํางานวิจัยไปใชประโยชน 

ควรสงเสริมใหความรูดานการวิจัยแกอาจารย
ใหมตั้งแตปแรก เชน ความรูในการทําวิจัย 
การขอทุนวิจัยจากภายนอก เปนตน เพื่อ
เตรียมความพรอมในการขอผลงานวิชาการ 

1.มหาวิทยาลัย มีการสงเสริมอาจารย/นักวิจัย ใหเขา
รวมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน
การวิจัย และเพื่อนําความรูมาเปนพื้นฐานหรือตอยอดใน
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 วิจัยจากห้ิงสูหาง เพื่อชวยเหลือ ใหคําแนะนําใน
การทําวิจัยใหกับนักวิจัย เพื่อที่นักวิจัยจะสามารถสรางสรรค
งานวิจัยที่ดีได  

3.มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัย และสนับสนุน
ทุนการนําเสนอและเผยแพรงานวิจัยเพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมในการขอผลงานวิชาการ แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 

1)การนําเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจายในการไปเสนอผลงาน โดยอาจารย
สามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย
การสนับสนุนเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเ ร่ือง 
หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558  

2)การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย
อาจารยสามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเร่ือง
เกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําผลงานวิจัย
บทความวิจัยในวารสารในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  โดยการจัดสรรเงินพิจารณาสอดคลองกับระดับของ
ผลงานตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล ISI และฐานขอมูล
สากลอ่ืน และในวารสารระดับชาติที่ สกอ.ยอมรับ 

3)สนับสนุนงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐที่มีการ
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ โดยอาจารยสามารถ
เสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการ
สนับสนุนเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเร่ืองหลักเกณฑ
และอัตราการจายเงินรางวัลสนับสนุนงานสรางสรรคหรือ
สิ่งประดิษฐ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558  

4)จัดสรรงบประมาณในการจัดทําวารสารเพื่ อ
สนับสนุนการเผยแพรผลงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ควรกําหนดตัวชีว้ัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนใหสามารถสะทอนความสําเร็จไดอยาง
แทจริง   
 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ของสํานักศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 
2559 โดยไดกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนรวมทั้ งจั ดสรรงบประมาณเพื่อ ใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน ดังนี้ 

1)รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย
ตามเกณฑที่กําหนด เปาหมายรอยละ 50 

2)จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มีความรวมมือดาน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ เปาหมาย 1 เครือขาย 

3)รอยละการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 

ซ่ึงตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนไดกําหนดไวในเลม
แผนปฏิบัติ การประจํ าป งบประมาณ 2560 สํ านั ก
ศิลปวัฒนธรรมและไดนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 
2559  

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
1.การถายทอดแผนกลยุทธสูการปฏิบัติเพื่อ
ความเข า ใจที่ ชั ด เจนและการทํ า งานที่
เชื่อมโยงระหวางแผนงานในระดับตางๆ 
ตลอดจนการสรางความเขาใจในการทํางาน
ของทุกภาคสวนที่เก่ียวของกับแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการฯ การจัดทําโครงการ การ
ติดตามการประเมินผล และการนําผลการ
ประเมินสูการปฏิบัติตอเนื่อง 

1.มหาวิทยาลัยไดดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธและ
จัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โดยมีผูบริหาร อาจารย ขาราชการ และ
บุคลากร ไปเขารวม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง
“การทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหวางวันที่ 27-29 
มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม รอยัล พลา คลิฟบีช รีสอรท 
แอนดสปา  จังหวัดระยอง 

2.กองนโยบายและแผน นําโดยรองอธิการบดีฝาย
นโยบายและแผน และผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ได
ลงพื้นที่ ไปยังหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ
ถายทอด/สื่อสาร สรางความเขาใจระหวางผูบ ริหาร          
ผูปฏิบัติ และบุคลากรทุกภาคสวน ที่ เก่ียวของกับแผน      
กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ การติดตาม
ประเมินผล และการนําผลการประเมินสูการปฏิบัติ 

3. มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มี
การแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานมหาวิทยาลัย เลขที่ 06/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 จังหวัดปทุมธานี เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จของตัว
บ งชี้ ให บ รรลุ ผลตาม เป าหมายของแผนกลยุทธ  มี
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
รายละเอียดดังนี ้   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 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
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการมีจํานวน       
ตัวบงชี้ ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดตาม
เปาประสงคจํานวนทั้งหมด 33 ตัวบงชี้ และตัวชี้วัดโครงการ 
จํานวนทั้งหมด 53 ตัวบงชี ้

ควรจัดตั้งแกนนําในการประสานความเขาใจ
การทํางานเก่ียวกับแผนงานโครงการ การ
ติดตามประเมินผล เพื่อการสงเสริมและ
สนับสนุนการทํางานระหวางกัน 

มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองนโยบายและแผนเปนแกน
นําในการประสานความเขาใจการทํางานเก่ียวกับแผนงาน
โครงการ การติดตามประเมินผลเพื่อการสงเสริมและ
สนับสนุนการทํางานระหวางกัน โดยในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 กองนโยบายและแผน ไดลงพื้นที่ไปยังหนวยงาน
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อถายทอด/สื่อสาร สรางความ
เขาใจระหวางผูบริหารผูปฏิบัติ และบุคลากรทุกภาคสวน ที่
เก่ียวของกับแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ การจัดทํา
โครงการ การติดตามประเมินผล และการนําผลการประเมิน
สูการปฏิบัติ 
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9สวนท่ี 3  
ผลการดําเนินงานการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงช้ี  

การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2559 
 

องคประกอบที่ 1  : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 1.1   : ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม 
ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 
การคิดรอบ : รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
เกณฑการประเมิน :  
 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“ โดยมรีายละเอียดดังนี้  

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
องค 

ประกอบที่ 1  
(ผาน, ไมผาน) 

ผลรวมของ 
คาคะแนนเฉลี่ย
องคประกอบ 

ที่ 2 - 6 
คณะครุศาสตร   
ระดับปริญญาตรี   
1. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป  ผาน 3.34 
2. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป  ผาน 3.26 
3. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป(หลักสตูร
ภาษาอังกฤษ)  

ผาน 3.55 

4. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร  ผาน 3.55 
5. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)   

ผาน 3.49 

6. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ผาน 3.26 
7. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษา อังกฤษ  ผาน 3.60 
8. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย ผาน 3.84 
9. ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาจีน ผาน 3.33 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
องค 

ประกอบที่ 1  
(ผาน, ไมผาน) 

ผลรวมของ 
คาคะแนนเฉลี่ย
องคประกอบ 

ที่ 2 - 6 
ระดับบัณฑิตศึกษา   
10. ประกาศนยีบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู  ผาน 3.45 
11. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผาน 3.27 
12. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผาน 3.84 
13. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ผาน 3.49 
14. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน ผาน 3.78 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
ระดับปริญญาตรี   
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผาน 3.13 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพ ผาน 3.56 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม ผาน 3.48 
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร ผาน 3.37 
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผาน 3.36 
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ผาน 3.40 
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาโภชนาการและการกําหนดอาหาร ผาน 3.12 
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคม ี ผาน 3.09 
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตรประยุกต ผาน 3.17 
ระดับบัณฑิตศึกษา   
10. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ผาน 3.48 
11. วิทยาศาสตรดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ผาน 3.19 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
ระดับปริญญาตรี   
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและ
คอมพิวเตอร 

ผาน 3.34 

2. เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเซรามิกส ผาน 1.93 
3. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผาน 2.72 
4. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรม ผาน 2.78 
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัต ิ ผาน 3.43 
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
ระดับปริญญาตรี   
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    
การอาหาร 

ผาน 3.41 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร ผาน 3.19 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี ภูมิทัศน ผาน 1.64 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
องค 

ประกอบที่ 1  
(ผาน, ไมผาน) 

ผลรวมของ 
คาคะแนนเฉลี่ย
องคประกอบ 

ที่ 2 - 6 
ระดับบัณฑิตศึกษา   
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร  ผาน 2.63 
5. คณะวิทยาการจัดการ   
ระดับปริญญาตรี   
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการทองเที่ยว ผาน 3.24 
2. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ผาน 3.17 
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผาน 3.03 
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ผาน 3.56 
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ผาน 3.46 
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ผาน 3.34 
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ     
ซัพพลายเชน 

ผาน 3.33 

8. บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัช ี ผาน 3.20 
9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ผาน 3.55 
6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
ระดับปริญญาตรี   
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรีสากล ผาน 3.29 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ผาน 3.24 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ 

ผาน 3.33 

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อนวตักรรมการสื่อสาร ผาน 3.36 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ผาน 3.48 
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร ผาน 3.20 
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยา ผาน 3.41 
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน ผาน 3.52 
9. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ผาน 3.18 
10. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ผาน 3.45 
11. นิติศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร ผาน 3.63 
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   
ระดับปริญญาตรี   
1. ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการบริการในอุตสาหกรรมการบนิ ผาน 2.94 
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

ผาน 3.42 

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการบริการและการ
โรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ผาน 2.64 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
องค 

ประกอบที่ 1  
(ผาน, ไมผาน) 

ผลรวมของ 
คาคะแนนเฉลี่ย
องคประกอบ 

ที่ 2 - 6 
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ
ผูสูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา) 

ผาน 2.33 

ระดับบัณฑิตศึกษา   
5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผาน 3.07 
6. รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ผาน 2.53 
7. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ผาน 2.58 
8. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผาน 3.40 
9. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาสิ่งแวดลอมศึกษา ผาน 2.93 
8. คณะสาธารณสุขศาสตร   
ระดับปริญญาตรี   
1. สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ผาน 3.37 
2. สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ผาน 2.85 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  209.37 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 65 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 3.22 

สูตรคํานวณ 
   

 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
 =  คะแนนที่ได 

 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ถาบนัรับผิดชอบ 

 
 209.37 

 =  3.22 คะแนน 
 65 

การประเมินตนเองจากประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงช้ี 1.1 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

3.51 คะแนน 3.22 คะแนน 3.22 คะแนน ไมบรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร  

1.1(2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.1(3) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ปการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.1(4) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ปการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1.1(5) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1.1(6) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ 
1.1(7) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ปการศึกษา 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร 
1.1(8) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ปการศึกษา 2559 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1.1(8) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559  

ระบบ CHE QA Online จํานวน 65 หลักสูตร 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงช้ีท่ี 1.1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ทุกหลักสูตรผานเกณฑมาตรฐาน 
 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

    

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.1 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก  

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) น.ส.ศิริวรรณ  สุขแซว  2) น.ส.นรีกานต ภูมิคงทอง 
3) น.ส.เนตรชนก  สีรับขวา  4) นายเกรียงไกร  แกวหลอย 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี) 
1.คณะ/วิทยาลัย  2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โทรศัพท : 02-909-3025 โทรศัพท : 02-529-0674-7 ตอ 322-323 

E-mail : sqm@vru.ac.th E-mail :  
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ตัวบงชี้ที่ 1.2   : อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 
การคิดรอบ : รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
เกณฑการประเมิน : 
 เกณฑเฉพาะกลุม ข และ ค2  
 คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
= รอยละ 40 ข้ึนไป 

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  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณา 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 442.5 
2. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ที่มีคุณวุฒปิริญญา
เอกหรือเทียบเทา 

122 

แสดงวิธีการคํานวณ  
 1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 122 
x 100 =  รอยละ 27.57 

 442.5 

2.แปลงคารอยละที่คํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 27.57 

x 5 =  3.45 คะแนน 
 40 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.2 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 30 รอยละ 27.57 3.45 คะแนน ไมบรรล ุ

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
ตอ  
 

-สนับสนุนทุนการศึกษาตอปริญญาเอก 
 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
    
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.2 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
- อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว 

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

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :   
งานการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
- 

โทรศัพท :  02 909 3027 โทรศัพท :  - 
E-mail :  personnel@vru.ac.th E-mail :   - 
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ตัวบงชี้ที่ 1.3   : อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 
การคิดรอบ : รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
เกณฑการประเมิน : 
 เกณฑเฉพาะกลุม ข และ ค2  
 คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (นับรวม

ที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 442.5 คน มีจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 101.5 คน  
เมื่อคํานวณตามสูตร พบวา คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ รอยละ 22.94 
คะแนนที่ไดเทากับ 1.91 คะแนน  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณา 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 442.5 
2. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงอาจารย 342 
3. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  87.5 
4. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงรองศาสตราจารย  14 
5. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงศาสตราจารย  - 

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 101.5 

แสดงวิธีการคํานวณ  

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 
 101.5 

x 100 =  รอยละ 22.94 
 442.5 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 22.94 

x 5 =  1.91 คะแนน 
 60 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 42.15 รอยละ 22.94 1.91 คะแนน ไมบรรล ุ

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 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย  มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยทํา

ผลงานทางวิชาการโดยจัดโครงการคายปฎิบัติการ
ผลงานทางวิชาการ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 
 

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

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

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
งานการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี) 
- 

โทรศัพท :  02 909 3027 โทรศัพท : 
E-mail :  personnel@vru.ac.th E-mail :  
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ตัวบงชี้ที่ 1.4   : การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบ : รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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 โดยเขาไปสวนของเก่ียวกับ
อาจารย และอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน (เอกสารหมายเลข 1.4.1(2)) ซึ่งมีการจัดตารางสอนใหนักศึกษาพบ
อาจารยที่ปรึกษาทุกสัปดาห (เอกสารหมายเลข 1.4.1(3)) เพื่อแนะนําแนวทางการใชชีวิตแกนักศึกษา 
 ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ไดวางแผนการบริการ
ใหคําปรึกษา โดยมีหองใหคําปรึกษา ที่ ชั้น 4 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ลักษณะหองปดมิดชิด มีแสงสวาง 
มีโตะเกาอ้ี และโซฟา เพื่อใหคําปรึกษาที่เปนกันเองนักศึกษาสามารถพูดคุยโดยไมรูสึกอึดอัด และมีเจาหนาที่
แนะแนวการศึกษาและอาชีพจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล (เอกสารหมายเลข 
1.4.1(4)) ซึ่งมีข้ันตอนการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางมีระบบ โดยระบุไวในคูมือปฐมนิเทศนักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 1.4.1(5)) มีการประชาสัมพันธ ใหบริการใหคําปรึกษา โดยนักศึกษามาพบเอง หรือ
คณะ/วิทยาลัย อาจารยสงมาใหดําเนินการในข้ันตอนตอไป นักศึกษาใชโทรศัพท หรือ E-mail บันทึกขอมูล
ลงในแบบฟอรมการใหคําปรึกษา (เอกสารหมายเลข 1.4.1(6)) แตในบางรายที่นักศึกษายังมีขอสงสัยอยูจะ
นัดใหนักศึกษามาพบที่กองพัฒนานกัศึกษา 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
นักศึกษาไดทราบข้ันตอนการติดตอประสานงานหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 2. โครงการคลินิกใหคําปรึกษา ประจําปการศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 1.4.1(9)) โดย
กองพัฒนานักศึกษา ไดจัดใหมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดาน
จิตวิทยา ใหบริการใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือแนะแนวทาง เพื่อใหนักศึกษาลดความวิตกกังวลใน
เร่ืองตางๆ เขาใจและตระหนักรูในตนเอง สามารถเขาใจปญหาและหาแนวทางแกไขไดอยางเหมาะสมเพื่อให
ประสบความสําเร็จเปนบัณฑิตอยางสมบูรณและมีคุณภาพตามปรัชญาของกองพัฒนาศึกษา “พัฒนา
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่ดี เกง ทันสมัย รับใชสังคม” จากการดําเนินโครงการนักศึกษารูจักตนเอง สามารถ
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เลือกตัดสินใจ และพึ่งตนเองไดอยางมีเหตุผลที่เหมาะสมมากข้ึน สามารถจัดการกับปญหาทางดานการศึกษา 
ปญหาทางดานอาชีพ ปญหาทางดานสังคมอยางมีคุณภาพ 
 ดานการแนะแนวดานการใชชีวิต กองพัฒนานักศึกษามีการแนะแนวดานการใชชีวิตนักศึกษา
ทั้งที่มาปรึกษาดวยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา ทางโทรศัพท สื่ออิเล็กทรอนิกส และทางสื่ออ่ืนๆ 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
ผูอ่ืน 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
อ่ืนๆ 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
ทางการใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย โดยการแนะนําการปฏิบัติตนดานการเรียน การติดตอประสานงาน
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. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพ 
(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
ความรูเร่ืองอาชีพที่นาสนใจ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับลักษณะของอาชีพ สามารถเลือกวางแผนในการ
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เลือกอาชีพไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งมีบริษัทชั้นนําตางๆ มาเปดบูทเพื่อใหนักศึกษาไดสมัครงานตามที่
ตัวเองถนัดอีกดวย 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

1.4.1(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการแนะแนวและใหคําปรึกษา ประจําป
การศึกษา 2559 เลขที ่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 เร่ือง การพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพ   
ในวันที่ 20  พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ 

1.4.1(13) โครงการปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560         
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ 

 ขอ 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา 
และนอกเวลาแกนักศึกษา 
 ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร โดยระบุในคูมือปฐมนิเทศมีรายละเอียด เชน ขอมูลขาวสาร ประกาศ ระเบียบ ที่เก่ียวของกับนักศึกษา 
ปฏิทินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาและสํานักศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 1.4.2(1)) นอกจากนี้ 
มี เพจ กยศ.-กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  แจงขอมูลขาวสารและบริการ
ตอบคําถามเร่ืองการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.4.2(2)) มีการ
ประชาสัมพันธแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ในเพจ ทุนการศึกษา งานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข1.4.2(3)) มีการใหขอมูลขาวสารนักศึกษา 
เร่ืองทุนการศึกษา การรับสมัครงาน ทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาเรียนแกนักศึกษา  
 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน” โดยกิจกรรมสวนใหญจะมีการประชาสัมพันธผาน
คูมือปฐมนิเทศนักศึกษา,เพจเด็กจิตอาสา มรภ.วไลยอลงกรณ, บอรดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ภายใน
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มหาวิทยาลัย เว็บไซตมหาวิทยาลัย และFacebook ของกองพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข1.4.2(4)-
(6)) รายละเอียดกิจกรรมดานจิตอาสาและกิจกรรมสงเสริมประสบการณวิชาชพี จํานวน 5 โครงการ คือ 
 1. โครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ Big Cleaning Day 
ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ บริเวณรอบมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.4.2(7)) 
 2. โครงการสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศน” ในวันที่  25-26 
พฤศจกิายน 2559 ณ อุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว (เอกสารหมายเลข 1.4.2(8)) 
 3. โครงการคายอาสา 6 ราชภัฏ คร้ังที่ 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. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพ ในวันที่ 
20 พฤษภาคม 2560 อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีแนวนโยบายใหมีการพัฒนาทักษะ
ยกระดับขีดความสามารถ ของบุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย โดยไดจัดอบรมการทําหอยทอดกระทะ 
ไขพระอาทิตย การทําดอกไมจันทน (เอกสารหมายเลข 1.4.2(11)) 
 มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานการใหขอมูลของหนวยงานที่
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) บอรดประชาสัมพนัธขาวสารตางๆ ภายในมหาวทิยาลัย        
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 ในพระบรมราชปูถัมภ Big 

Cleaning Day ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ บริเวณรอบมหาวิทยาลัย 
1.4.2(8) สรุปผลโครงการสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศน” ในวนัที่   

25-26 พฤศจิกายน 2559 ณ อุทยานแหงชาตปิางสีดา จังหวัดสระแกว 
1.4.2(9) สรุปผลโครงการคายอาสา 6 ราชภัฏ คร้ังที่ 3 ในวันที่ 27-31  พฤษภาคม 2560       

ณ โรงเรียนวัดยาง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 
1.4.2(10) สรุปผลโครงการจิตอาสาพัฒนาชนบท ในวนัที่ 12-14 มิถุนายน 2560  ณ โรงเรียน

บานทุงพระ ตาํบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 
1.4.2(11) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพ   

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ 
1.4.2(12) แบบประเมนิความพึงพอใจของผูรับบริการดานการใหขอมูลของหนวยงานที่

ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา ประจาํปการศึกษา 2559 
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 ขอ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
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. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพ ใหกับ
อาจารย บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา 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) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 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. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแก
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย มีผลการประเมิน 4.17 จากคะแนนเต็ม 5 ดังตารางตอไปนี้ 

วันที่ ชื่อกิจกรรม ผลการประเมิน รายละเอียด 
1. วันที่ 1-4 
สิงหาคม 2559  

โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม 
ประจําปการศึกษา 
2559ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชปูถัมภ 
(เอกสารหมายเลข 
1.4.4(1)) 

ผลการประเมินในภาพรวม
ของโครงการ 4.00  

ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
การปฐมนิเทศมีความสําคัญตอ
การใชชีวิตในมหาวทิยาลัย
ระดับใด มีผลการประเมิน 
4.22 อยูในระดับดีมาก 
ดานที่มผีลการประเมินนอย
ที่สุด คือ ดานความพึงพอใจตอ
การปฐมนิเทศในภาพรวม มีผล
ประเมิน 3.68 อยูในระดับด ี
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วันที่ ชื่อกิจกรรม ผลการประเมิน รายละเอียด 
2. วันที่ 7 
มีนาคม-28 
เมษายน 2560 

โครงการคลินิกให
คําปรึกษา ประจําป
การศึกษา 2559 ณ 
หองใหคําปรึกษากอง
พัฒนานักศึกษา  
(เอกสารหมายเลข 
1.4.4(2)) 

ผลการประเมินในภาพรวม 
4.34   

ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
คุณภาพผูรับคําปรึกษา มผีลการ
ประเมิน 4.36 อยูในระดับดี 
ดานที่มผีลการประเมินนอยทีส่ดุ 
คือ ดานการจัดบริการการให
คําปรึกษา มีผลประเมนิ 4.22 
อยูในระดับด ี

3. วันที่ 12 
พฤศจิกายน 
2559 

โครงการการพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงคของนักศึกษา
หอพัก  เ ร่ื อง  “การ
พัฒนาทักษะการใช
ชีวิต” ณ หอง 1001 
ชั้น 10 อาคารสงเสริม
การเรียนรู  (เอกสาร
หมายเลข 1.4.4(3)) 

ผลการประเมินในภาพรวม 
3.74  

ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
การนําไปใช มผีลการประเมิน 
3.77 อยูในระดับดี ดานที่มผีล
การประเมินนอยทีสุ่ด คือ ดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก มีผล
ประเมิน 3.63 อยูในระดับด ี

4.วันที่ 6 
มีนาคม - 28 
เมษายน 2560 

โครงการเพื่อนที่
ปรึกษา (Youth 
Counselor:YC)     
ประจําปการศึกษา 
2559 ระหวาง ณ 
หองใหคําปรึกษา ชั้น 
4 อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา  (เอกสาร
หมายเลข 1.4.4(4)) 

ผลการประเมินในภาพรวม 
4.24 

ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
ความประทบัใจไดประสบการณ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
กิจกรรม มีผลการประเมิน 4.56 
อยูในระดับมากทีสุ่ด ดานที่มีผล
การประเมินนอยทีสุ่ด คือ ดาน
ความเหมาะสมของสถานที่ มีผล
ประเมิน 3.75 อยูในระดับมาก 

2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา มีผลการประเมิน 3.99 จากคะแนนเต็ม 5 ดังตารางตอไปนี้ 

วันที่ ชื่อกิจกรรม ผลการประเมิน รายละเอียด 
1. ในวันที่ 11 
กันยายน 2560 

โครงการพัฒนาอัต
ลักษณนักศึกษาวไลย
อลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ Big 
Cleaning Day ณ 
บริเวณรอบ
มหาวิทยาลยั (เอกสาร
หมายเลข 1.4.2(5)) 

ผลการประเมินใน ภาพรวม 
3.98   

ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
อยากใหมีการจัดกิจกรรมนี้อีกใน
คร้ังตอไป มีผลการประเมิน 4.42 
อยูในระดับมากทีสุ่ด ดานที่มีผล
การประเมินนอยทีสุ่ด คือ ดาน
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมใน
คร้ังนี้มีความเหมาะสม มผีล
ประเมิน 3.52 อยูในระดับมาก 
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วันที่ ชื่อกิจกรรม ผลการประเมิน รายละเอียด 
2. วันที่ 25-26 
พฤศจิกายน 
2559 

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

ผลการประเมินในภาพรวม 
4.30  

ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
ดําเนินกิจกรรมทุกดานอยางมี
คุณคาและตั้งใจ มผีลการ
ประเมิน 4.68 อยูในระดับมาก
ที่สุด ดานที่มีผลการประเมนิ
นอยที่สุด คือ ดานมีความมัน่ใจ/
ตั้งใจที่จะรวมทาํกิจกรรมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย หรือ
ทองถ่ิน/สังคม มีผลประเมนิ 
4.00 อยูในระดับมาก 

3. วันที่ 27-31  
พฤษภาคม 
2560 

โครงการคายอาสา 6 
ราชภัฏ คร้ังที่ 3 ณ 
โรงเรียนวัดยาง 
อําเภอแสวงหา 
จังหวัดอางทอง 
(เอกสารหมายเลข 
1.4.2(7)) 

ผลการประเมินในภาพรวม 
4.07 

ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
สถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการ
คายอาสา 6 ราชภัฏ คร้ังที่ 3 มีผล
การประเมิน 4.14 อยูในระดับมาก
ที่สุด ดานที่มีผลการประเมินนอย
ที่สุด คือ ดานนักศึกษาไดทํา
กิจกรรมที่เปนประโยชนรวมกัน 
ชวยเหลือ ซึ่งกันและกันระหวาง
นักศึกษากับชุมชน มีผลประเมิน 
3.94 อยูในระดับมาก 

4. วันที่ 12-14 
มิถุนายน 2560   

โครงการจิตอาสา
พัฒนาชนบท ณ 
โรงเรียนบานทุงพระ 
ตําบลทาเกษม อําเภอ
เมือง จังหวัดสระแกว 
(เอกสารหมายเลข 
1.4.2(8)) 

ผลการประเมินในภาพรวม 
4.64   

ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
สถานที่ในการปฏิบตัิกิจกรรมมี
ความเหมาะสม  มีผลการ
ประเมิน 4.74 อยูในระดับมาก
ที่สุด ดานที่มีผลการประเมนิ
นอยที่สุด คือ ดานความรู
ความสามารถ วิธีการถายทอด
กิจกรรม มีผลประเมิน 4.54 
อยูในระดับมากทีสุ่ด 

5. วันที่ 20 
พฤษภาคม 
2560 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง การ
พัฒนาความรูและ
ประสบการณทาง
วิชาชีพ ใหกับอาจารย 
บุคลากร นักศึกษา 
และศิษยเกา ณ 
อาคาร 80 ป วไลย 
อลงกรณ  (เอกสาร
หมายเลข 1.4.2(9)) 

ผลการประเมินในภาพรวม 
มีผลประเมิน 4.00  

ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
กานนาํไปใช มีผลการประเมิน 
4.08 อยูในระดับดี ดานที่มผีล
การประเมินนอยทีสุ่ด คือ ดาน
กระบวนการข้ันตอนการ
ประชาสัมพนัธ มีผลประเมิน 
3.85 อยูในระดับด ี
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  3. ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา มี
ผลการประเมิน 4.05 จากคะแนนเต็ม 5 ดังตารางตอไปนี้ 

วันที่ ชื่อกิจกรรม ผลการประเมิน รายละเอียด 
1. วันที่ 20 
พฤษภาคม 
2560 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง การ
พัฒนาความรูและ
ประสบการณทาง
วิชาชีพ ใหกับอาจารย 
บุคลากร นักศึกษา และ
ศิษยเกา ณ อาคาร 80 
ป วไลยอลงกรณ  ผล
การประเมินในภาพรวม 
(เอกสารหมายเลข 
1.4.4(10)) 

มีผลประเมินในภาพรวม 
4.00  

ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
กานนาํไปใช มีผลการประเมิน 
4.08 อยูในระดับดี ดานที่มผีล
การประเมินนอยทีสุ่ด คือ ดาน
กระบวนการข้ันตอนการ
ประชาสัมพนัธ มีผลประเมิน 
3.85 อยูในระดับด ี

2. วันที่ 26 
พฤษภาคม 
2560 

โครงการปจฉิมนิเทศ
และพัฒนานักศึกษาสู
อาชีพ ณ หอประชุม 
วไลยอลงกรณ 
(เอกสารหมายเลข 
1.4.4(11)) 

มีผลการประเมินใน
ภาพรวม 4.11  

ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
วิทยากร มีผลการประเมิน 
4.20 อยูในระดับมาก ดานที่มี
ผลการประเมินนอยที่สุด คือ 
ดานกระบวนการข้ันตอน มีผล
ประเมิน 4.00 อยูในระดับมาก 

 รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

1.4.4(1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 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 เร่ือง “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 คร้ังที่ 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) สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 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 เพ่ือสงใหผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 กองพัฒนานักศึกษา ไดนําสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของกองพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 1.4.5(1)) เขาที่ประชุมกองพัฒนานักศึกษาเพื่อ
รายงานผลในที่ประชุม คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 1 มิถุนายน 2560  (เอกสารหมายเลข 1.4.5(2)) และไดนําผล
การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา จากสรุปผลพบวา 
 1. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย 

ชื่อกิจกรรม 
ปญหาหรือ

ขอเสนอแนะ 
เสียงสะทอนของ

นักศึกษา 

ความคาดหวังของ
นักศึกษาตอการเขารวม

กิจกรรม 
1.โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2559 วันที่ 
1-4  สิงหาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชปูถัมภ  

จากผลการประเมินได
นําดานที่มผีลการ
ประเมินนอยทีสุ่ดมา
ปรับปรุง คือ ดาน
ความพึงพอใจตอการ
ปฐมนิเทศในภาพรวม 
มีผลประเมิน 3.68 อยู
ในระดับด ี

นักศึกษาเขาใจวา
กิจกรรมปฐมนิเทศมีแค 
1 วัน 

นักศึกษาตองการใหลด
ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม ซึ่งปการศึกษา 
2558 มีการจัดกิจกรรม 
จํานวน 5 วัน 
ปการศึกษา 2559 มีการจัด
กิจกรรม จํานวน 4 วัน 

2. โครงการคลินิกให
คําปรึกษา ประจําป
การศึกษา 2559 ณ 
หองใหคําปรึกษากอง
พัฒนานักศึกษา  
วันที่ 7 มีนาคม-28 
เมษายน 2560 

จากผลการประเมินได
นําดานที่มผีลการ
ประเมินนอยทีสุ่ดมา
ปรับปรุง คือ ดานการ
จัดบริการการให
คําปรึกษา มีผล
ประเมิน 4.22 อยูใน
ระดับด ี

ควรจัดสถานที่ในการ
บริการใหคําปรึกษาใน
สถานที่มิดชิด     

ทําการปรับปรุงหองให
คําปรึกษาใหม โดยจัดใหมี
บรรยากาศที่เอ้ือตอการ
ขอรับบริการใหคําปรึกษา
ของนักศึกษา ปการศึกษา 
2558 เปนกระจกใส 
ปการศึกษา 2559 ติด
สติ๊กเกอรทึบแสงเพื่อเพิ่ม
ความมิดชิด 
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ชื่อกิจกรรม 
ปญหาหรือ

ขอเสนอแนะ 
เสียงสะทอนของ

นักศึกษา 

ความคาดหวังของ
นักศึกษาตอการเขารวม

กิจกรรม 
3. โครงการการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษา
หอพัก เร่ือง “การ
พัฒนา ทักษะการใช
ชีวิต” วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2559 ณ 
หอง 1001 ชั้น 10 
อาคารสงเสริมการ
เรียนรู   

จากผลการประเมินได
นําดานที่มผีลการ
ประเมินนอยทีสุ่ดมา
ปรับปรุง  คือ ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก มี
ผลประเมิน 3.63 อยู
ในระดับด ี

สถานทีไ่มเหมาะสมกับ
กิจกรรมที่จัด 

ปการศึกษา 2558 ใช
สถานที่หอพักนักศึกษา ซึ่ง
อากาศรอน มีเสียงรบกวน
จากบริเวณรอบขาง         
ปการศึกษา 2559 ไดจัด
กิจกรรม 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   

จากผลการประเมินได
นําดานที่มผีลการ
ประเมินนอยทีสุ่ดมา
ปรับปรุง  คือ ดาน
ความเหมาะสมของ
สถานที่ มผีลประเมิน 
3.75 อยูในระดับมาก 

ควรจัดสถานที่ในการ
บริการใหคําปรึกษาใน
สถานที่มิดชิด 
 

ปการศึกษา 2558 ใชพื้นที่
หองรวมกับสํานักงานกอง
พัฒนานักศึกษา  
ปการศึกษา 2559 มีการจัด
กิจกรรม ณ หองให
คําปรึกษา ชั้น 4 อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา และจัด
อบรม ณ หองประชุมศูนย
วิทยาศาสตร  
 

  2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา  

ชื่อกิจกรรม 
ปญหาหรือ

ขอเสนอแนะ 
เสียงสะทอนของ

นักศึกษา 

ความคาดหวังของ
นักศึกษาตอการเขารวม

กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนา      
อัตลักษณนักศึกษาวไลย
อลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ Big Cleaning 
Day  วันที่ 11 กันยายน 
2560 ณ บริเวณรอบ
มหาวิทยาลยั  

จากผลการประเมินได
นําดานที่มผีลการ
ประเมินนอยทีสุ่ดมา
ปรับปรุง คือ ดาน
ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้มี
ความเหมาะสม  มีผล
ประเมิน 3.52 อยูใน
ระดับมาก 

ใหปรับแนวทางการทํา
กิจกรรมจิตอาสาใหมี
ความนาสนใจ 

ปการศึกษา 2559 มีการ
ปรับแผนโดยใหมีการ
ประชาสัมพนัธตัวอยางรุนพี่
ที่ทํากิจกรรมจิตอาสาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหรุนนองเห็น
เปนตัวอยางและปฏิบัติตาม
รุนพี่ 
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ชื่อกิจกรรม 
ปญหาหรือ

ขอเสนอแนะ 
เสียงสะทอนของ

นักศึกษา 

ความคาดหวังของ
นักศึกษาตอการเขารวม

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

จากผลการประเมนิได
นําดานที่มผีลการ
ประเมินนอยทีสุ่ดมา
ปรับปรุง คือ ดานมี
ความมั่นใจ/ตั้งใจที่จะ
รวมทํากิจกรรมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
หรือทองถ่ิน/สังคม มี
ผลประเมิน 4.00 อยู
ในระดับมาก 

สถานที่ในการดําเนนิ
กิจกรรมคอยขางไกล 
จึงทําใหการเดินทางใน
การทํากิจกรรม ใช
ระยะเวลาในการ
เดินทางนาน 

ปการศึกษา 2558 ไดจัด
กิจกรรมที่โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนวิจิตรวทิยา
คาร อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจบุรี ซึ่งใชเวลา
เดินทางนาน ระยะทางไกล  
ปการศึกษา 2559 มีการ
เปลี่ยนสถานทีจ่ัดกิจกรรม 
คือ อุทยานแหงชาตปิางสี
ดา จังหวัดสระแกว ซึ่งใช
ระยะเวลาในการเดินทาง
นอยกวาและสะดวกกวา
สถานที่เดิม  

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

จากผลการประเมินได
นําดานที่มผีลการ
ประเมินนอยทีสุ่ดมา
ปรับปรุง คือ ดาน
นักศึกษาไดทาํ
กิจกรรมที่เปน
ประโยชนรวมกัน
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กันระหวางนักศึกษา
กับชุมชน มีผล
ประเมิน 3.94 อยูใน
ระดับมาก 

นักศึกษาทุก
มหาวิทยาลยั ใหความ
รวมมือในการจัด
กิจกรรมเปนอยางดี 
 

ปการศึกษา 2558 มี
นักศึกษาจากมหาวิทยาลยั
เขตภาคกลาง เขารวม 5 
มหาวิทยาลยั ปการศึกษา 
2559 มีนักศึกษา เขารวม 6 
มหาวิทยาลยั ทําใหกิจกรรม
เกิดรวมมือรวมแรงกันดีข้ึน 
และมีการแบงภาระหนาที่
ใหแตละมหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินกิจกรรม 

4. โครงการจิตอาสา
พัฒนาชนบท วนัที่ 12-
14 มิถุนายน 2560  ณ 
โรงเรียนบานทุงพระ 
ตําบลทาเกษม อําเภอ
เมือง จังหวัดสระแกว  

จากผลการประเมินได
นําดานที่มผีลการ
ประเมินนอยทีสุ่ดมา
ปรับปรุง  คือ ดาน
ความรูความสามารถ 
วิธีการถายทอด
กิจกรรม  มีผล
ประเมิน 4.54 อยูใน
ระดับมากทีสุ่ด 

1.ควรเพิ่มระยะเวลาใน
การออกคายใหมากกวา
นี้ 
2.ควรเลือกคนให
เหมาะสมกับงาน 

- 
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ชื่อกิจกรรม 
ปญหาหรือ

ขอเสนอแนะ 
เสียงสะทอนของ

นักศึกษา 

ความคาดหวังของ
นักศึกษาตอการเขารวม

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

จากผลการประเมินได
นําดานที่มผีลการ
ประเมินนอยทีสุ่ดมา
ปรับปรุง  คือ ดาน
กระบวนการข้ันตอน
การประชาสัมพนัธ มี
ผลประเมิน  
3.85 อยูในระดับด ี

ควรจัดกิจกรรมอบรม
ทางวชิาชีพที่
หลากหลาย 

ปการศึกษา 2558  ไดจัด
อบรมการทําดอกไม
ประดิษฐ และกุงอบวุนเสน 
ปการศึกษา 2559 
เนื่องจากงบประมาณมี
จํากัด จึงไดจัดอบรมการทํา
ไขพระอาทิตย หอยกระทะ 
และการทําดอกไมจนัทน  

  3. ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  

ชื่อกิจกรรม ปญหาหรือขอเสนอแนะ เสียงสะทอนของ
นักศึกษา 

ความคาดหวังของ
นักศึกษาตอการเขารวม

กิจกรรม 
1. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเร่ือง 
การพัฒนาความรู
และประสบการณ
ทางวชิาชีพ ใหกับ
อาจารย บุคลากร 
นักศึกษา และศิษย
เกา 

จากผลการประเมินไดนํา
ดานที่มผีลการประเมิน
นอยที่สุดมาปรับปรุง  คือ 
ดานกระบวนการข้ันตอน
การประชาสัมพนัธ มีผล
ประเมิน 3.85 อยูใน
ระดับด ี

ควรจัดกิจกรรมอบรม
ทางวชิาชีพที่หลากหลาย 

ปการศึกษา 2558  ไดจัด
อบรมการทําดอกไม
ประดิษฐ และกุงอบวุนเสน 
ปการศึกษา 2559 
เนื่องจากงบประมาณมี
จํากัด จึงไดจัดอบรมการทํา
ไขพระอาทิตย หอยกระทะ 
และการทําดอกไมจนัทน 

2. โครงการปจฉิม
นิเทศและพัฒนา
นักศึกษาสูอาชีพ 
วันที่ 26 พฤษภาคม 
2560ณ หอประชุม 
วไลยอลงกรณ  

จากผลการประเมินไดนํา
ดานที่มผีลการประเมิน
นอยที่สุดมาปรับปรุง คือ 
ดานกระบวนการข้ันตอน 
มีผลประเมิน 4.00 อยูใน
ระดับมาก 

นักศึกษาบางสวนไม
สนใจเขารวมกิจกรรม 

ปการศึกษา 2558 มี
นักศึกษาบางคณะไม
สามารถเขารวมกิจกรรมได
ปการศึกษา 2559 กอง
พัฒนานักศึกษา จัดใหงาน
แนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ เพิ่มชองทางในการ
ประชาสัมพนัธใหมากข้ึน 
เชน เว็บไซต เพจ เสียงตาม
สาย หนังสือประชาสัมพนัธ
ตามหนวยงานภายในและ
ภายนอก 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

1.4.5(1) สรุปผลการจัดกิจกรรมของผูรับบริการดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2559 

1.4.5(2) รายงานประชุมกองพัฒนานักศึกษา คร้ังที่ 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 โดยกิจกรรมที่จัดทําข้ึนมีการสํารวจจากแบบสอบถามของปที่
แลว จึงนํามาจัดกิจกรรมในคร้ังนี้  
  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 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
โปรแกรมข้ึนมาเอง (เอกสารหมายเลข 1.4.6(4))   
  3. โครงการพัฒนาศิษยเกาเลาประสบการณ สานสายใย รวมใจครุศาสตร ในวันที่ 25 มีนาคม 
2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ จัดโดยคณะครุศาสตร เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพระหวางศิษยเกา ศิษย
ปจจุบัน ใหมีความรูเก่ียวกับ ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สําเร็จ : Executive Functions (EF) ทักษะและชุด
กระบวนการทางความคิด (mental process) ที่ชวยใหเราวางแผน ในการเรียน การทํางาน และการสราง
ความสัมพันธกับคนอ่ืนๆ ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต (เอกสารหมายเลข 1.4.6(5))   

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

1.4.6(1) เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา 
1.4.6(2) หนังสือเชิญศิษยเกาเขารวมอบรม 
1.4.6(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพ 

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ   
1.4.6(4) โครงการพัฒนาทักษะการสํารวจและประมวลผลแบบสํารวจโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปใหแกศิษยเกา ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมการเวก ชั้น 3 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1.4.6(5) โครงการพัฒนาศิษยเกาเลาประสบการณ สานสายใย รวมใจครุศาสตร ในวันที่ 25 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
มีนาคม 2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ1-6) 5.00 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 1.4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคที่กําหนดโดยมหาวทิยาลัยและอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑติจติอาสา พฒันา
ทองถ่ิน”กิจกรรมตามพันธกิจ และสนับสนุน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

2. บุคลากรมีจิตบริการทีด่ี มีความรู ทักษะและ
ประสบการณในการทาํงาน 

1. การประชาสัมพนัธที่หลากหลายชองทาง 
2. มีการสงบุคลากรเขารวมอบรมเพื่อชวย

เพิ่มทักษะ ความรู กับหนวยงานภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอตอการใหบริการ 
2. ระบบสารสนเทศ ควรปรับปรุง และใหขอมูลที่

เปนประโยชนอยูสม่ําเสมอ 
 

1.จัด กิจกรรมใหตรง กับความตองการของ
นักศึกษาและศิษยเกาทางดานวิชาการและ
วิชาชีพ 
2.ควรจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน เพื่อไมให
กระทบกับเวลาเรียนของนักศึกษา 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
มีชองทางการสื่อสารทางเว็บไซต เพจ เสียงตามสาย หนังสือประชาสัมพันธตามหนวยงานภายในและ
ภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสในการเผยแพรขาวสารใหกับนักศึกษาและศิษยเกา ไดมากยิ่งข้ึน 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.4 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร  พิชญกุล 
2) นางสาววราภรณ  ไชยสุริยานันท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) นางสาววราภรณ  ไชยสุริยานันท 2) นางสาวกัลยา นันทสําเภา   
3) นางสาวสุนิสา คงทอง   4) นางสาวธัญญาภรณ  บุญเพ่ิม  
5) นายอานนท มีสมบัติ         

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองพัฒนานักศึกษา หนวยงานรับผิดชอบรวม : 1) คณะ/วิทยาลัย   2) สํานัก
ศิลปวัฒนธรรม 

โทรศัพท : 02-909-1428 โทรศัพท : 02-909-1752 
E-mail : thiti_aor@hotmail.com 
            varaporn2548@hotmail.com 

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

 
 

mailto:varaporn2548@hotmail.com
mailto:ransaya@hotmail.com
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ตัวบงชี้ที่ 1.5   : กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบ : รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 

 ขอ 1. จัดทําแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนและการจดักจิกรรม  

มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คําสั่งที่ 
714/2558 กองพัฒนานักศึกษามีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปงบประมาณ 2560 
(เอกสารหมายเลข 1.5.1(1)) โดยมีการประชุมกับคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยใหมี
สวนรวมในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา คร้ังที่ 1 ในวันที่ 13- 14  มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม สสร 302 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จากนั้น ไดดําเนินการประชุม คร้ังที่ 2 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
คณะกรรมการองคการนักศึกษาและสภานักศึกษา ประธานนักศึกษาทุกคณะ เขารวมประชุมจัดทําแผน
กิจกรรมโดยคณะองคการบริหารนักศึกษา และประธานนักศึกษา (คําสั่งแตงตั้ง) และไดนําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเสนอตอกองนโยบายและแผน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 เพื่อขออนุมัติ
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. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปน้ีใหครบถวน 
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครอบคลุม

กิจกรรมทั้ง 5 ประเภทอยางครบถวน โดยทุกกิจกรรม มีข้ันตอนการดําเนินงาน 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 ดังนี ้

1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัย
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน”มีการจัดกิจกรรม 5 กิจกรรม 
ดังนี้ 

 1.1 กิจกรรมสิงห-ราชภัฎ “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศน” วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 
2559 ณ อุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว 

 1.2 กิจกรรม รด.จิตอาสา วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ ศูนยจัดการศึกษาสระแกว 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ จังหวัดสระแกว 

 1.3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชนบท วันที่  12-14 มิ ถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบาน               
ทุงพระ จังหวัดสระแกว 

 1.4 กิจกรรมคายอาสา 6 ราชภัฎ คร้ังที่ 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 คร้ังที่ 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 คร้ังที่ 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 คร้ังที่ 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 กิจกรรม รด.จิตอาสา วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ ศูนยจัดการศึกษาสระแกว
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ จังหวัดสระแกว 

 3.3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชนบท วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบานทุงพระ 
จังหวัดสระแกว 

 3.4 กิจกรรมคายอาสา 6 ราชภัฎ คร้ังที่ 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 กิจกรรมโครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ในวันที่ 1 ธันวาคม 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 กิจกรรมรณรงคการรับนองใหมตามหลักจริธยรมธรรมและรณรงรงคปลอดเหลาใน
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 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ไมสามารถดําเนินกิจกรรมไดเนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 รัฐบาล
ประกาศงดจัดงานร่ืนเริง มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ไดขออนุมัติเปลี่ยนเปลงเปนโครงการนอม
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี     
จักรีนฤบดินทร ชยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 5.4 โครงการรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร ชยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.5.2(10)) 

6. กิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดจัดกิจกรรมอ่ืนๆ จํานวน 8 กิจกรรม ดังนี้ 
 6.1 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก ในวันที่  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 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาสูอาชีพ ประจําปการศึกษา 2559 และปจฉิมนิเทศ

นักศึกษา กยศ. ประจําปการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 6.6 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสู เอกลักษณ อัตลักษณ        
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 คร้ังที่ 3 ระหวางวันที่ 27-31พฤษภาคม 
2560 ณ โรงเรียนวัดยาง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

1.5.2(4) สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 44 ระหวาง
วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2559 

1.5.2(5) สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง   
คร้ังที่ 28 วันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1.5.2(6) สรุปรายงานกิจกรรมแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 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  
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
14 กุมภาพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

1.5.2(10) สรุปรายงานโครงการรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร      
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร ชยามินทราธิราช      
บรมนาถบพิตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

1.5.2(11) กิจกรรมวันสงกรานต วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 
1.5.2(12) กิจกรรมแหเทียนพรรษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดคุณหญิงสมจีน 
1.5.2(13) 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 และเพิ่มพูนความรูทักษะเก่ียวกับระบบกลไกการประกันคุณภาพ รวมทั้งบทบาทหนาที่ของ
นักศึกษาในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.5.3(1))   
จึงสงผลใหนักศึกษามีความรูและทักษะในการประกันคุณภาพ และสามารถนําไปใชในการเขียนโครงการและ
ดําเนินโครงการตามกระบวนการประกันคุณภาพตามระบบกลไกประกันคุณภาพ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

1.5.3(1) โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ความรวมมือทางวิชาการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา วันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 ขอ 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังตอไป 
 ผลการดําเนินงาน กองพัฒนานักศึกษามีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําเร็จตามแผนของกองพัฒนานักศึกษา จํานวน 25 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 บรรลุ
เปาหมาย รายละเอียดดังนี้ 
 
1.ดานกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิตจติอาสา พัฒนาทองถิ่น” 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
การประเมินผล
ความสําเร็จ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุง 

วันที่ 25-26 
พฤศจิกายน 

2559 

 กิจกรรมสิงห-ราชภัฏ  
“ทําฝายชะลอน้ํารักษา
ระบบนิเวศน” 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรมทําฝายชะลอน้าํ 
2. เพื่อสรางฝายชะลอน้าํ 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 30 คน 
2. มีฝายชะลอน้ํา จาํนวน 
1 ฝาย 
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 

1 .มี นั ก ศึ กษา เข า ร ว ม
กิจกรรม จํานวน 30 คน 
2. มีฝายชะลอน้ํา จาํนวน 
1 ฝาย 
3. มีผลการประเมิน 4.30 

สถานที่ในการ
ดําเนินกิจกรรม
คอนขางไกลจึงทํา
ใหการเดินทางใน
การทํากิจกรรม 
(ฝาย) ใชระยะเวลา
ในการเดินทางนาน 

ประชุมคัดเลือก
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม 
เพื่อใหการ
เดินทางมีความ
สะดวก และใช
เวลาเดินทาง
นอย 

มีนาคม 
2560 

กิจกรรม รด จิตอาสา 1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 30 คน 
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 
 

1. มนีักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 30  คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 5 
มหาวิทยาลยั 
3. มีผลการประเมิน 4.64 

1. ควรเพิ่มระยะ 
เวลาในการออก
คายใหมากกวานี ้
2.ควรจัดคายพัฒนา 
ชนบทแบบนี้อีก 
3.ควรเลือกคนให
เหมาะสมกับงาน 

1.ประชุมหารือ
การจัดกิจกรรม 
2.สํารวจพื้นที่
และเลือกความ
ถนัดเฉพาะดาน
ในการทํา
กิจกรรม 
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1.ดานกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิตจติอาสา พัฒนาทองถิ่น” 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
การประเมินผล
ความสําเร็จ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุง 

12-14 
มิถุนายน 

2560 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ชนบท 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรมจิตอาสา 
2.นักศึกษามีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

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

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 53 คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 5 
มหาวิทยาลยั 
3. มีผลการประเมิน 4.64 

1. ควรเพิ่มระยะ 
เวลาในการออก
คายใหมากกวานี ้
2.ควรจัดคายพัฒนา 
ชนบทแบบนี้อีก 
3.ควรเลือกคนให
เหมาะสมกับงาน 

1.ประชุมหารือ
การจัดกิจกรรม 
2.สํารวจพื้นที่
และเลือกความ
ถนัดเฉพาะดาน
ในการทํา
กิจกรรม 

พฤษภาคม 
2560 

กิจกรรมคายอาสา 6 ราชภัฎ  
คร้ังที่ 3 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรมจิตอาสา 
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน 
4. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 60 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 5 
มหาวิทยาลยั 
3. ภูมิทัศนของโรงเรียนดี
ข้ึน 
4. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 70 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 6 
มหาวิทยาลยั 
3. ภูมิทัศนของโรงเรียนดี
ข้ึน 
4. มีผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 4.00 
 

1. อาหารอรอย 
2. นักศึกษาทุก
มหาวิทยาลยัให
ความรวมมือในการ
ทํากิจกรรมเปน
อยางด ี

ประชุมหารือ
เตรียมหาสถานที่
จัดกิจกรรมใน
คร้ังคร้ังตอไป 
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1.ดานกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิตจติอาสา พัฒนาทองถิ่น” 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
การประเมินผล
ความสําเร็จ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุง 

วันที่ 27 
กรกฎาคม
2560 

โครงการพัฒนาอัตลักษณ
นักศึกษาวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชปูถัมภ 
Big Cleaning Day 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรมจิตอาสาของ
มหาวิทยาลยั 
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางคณะ/วทิยาลัย 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 
 
 

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

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 500 คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 6 คณะ
และ 1 วิทยาลัย 
3. มีผลการประเมิน3.98 

ใหปรับแนวทางการ
ทํากิจกรรมจิต
อาสาใหมีความ
นาสนใจ 

ปรับแผนการจัด
กิจกรรมโดยใหมี
การประชา 
สัมพันธตัวอยาง
รุนพี่ที่ทํากิจกรรม
จิตอาสาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อให
รุนนองเห็นเปน
ตัวอยางและ
ปฎิบัติตามรุนพี ่

7-11 
พฤศจิกายน 

2559 

กิจกรรมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแหงประเทศ
ไทย คร้ังที่ 44  

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย          
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 30 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 75
มหาวิทยาลยั 
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 30 คน 
2. มีนักศึกษารวม
กิจกรรม จํานวน 75 
มหาวิทยาลยั  
3. มีผลการประเมิน 4.46 

งบประมาณ
สนับสนนุในการเขา
รวมการแขงขันมี
อยางจํากัด จัดสง
เขารวมการแขงขัน
ไดบางประเภท 

มหาวิทยาลยั
กําหนดเกณฑ
คัดเลือกจากการ
แขงขันกีฬา
มหาวิทยาลยั
ราขภัฏเขต
ภูมิศาสตรภาค
กลาง อันดบัที่1 
และ 2 เทานัน้ 
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1.ดานกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิตจติอาสา พัฒนาทองถิ่น” 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
การประเมินผล
ความสําเร็จ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุง 

11 
กุมภาพันธ 

2560 

กิจกรรมการแขงขันเปตอง 
วไลยอลงกรณโอเพน 

1. เพื่อใหนักศึกษาและ
บุคคลภายนอกมีสวนรวมใน
กิจกรรม          
2. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

1.นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกมีสวนรวม
ในกิจกรรม จํานวน 50 ทีม 
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 

1. มีนักศึกษาและ
บุคคลภายนอกเขารวม
กิจกรรม จํานวน  ทีม 64 
ทีม 
2. มีผลการประเมิน 4.20 

งบประมาณ
สนับสนนุในการเขา
รวมการแขงขันมี
อยางจํากัด เงิน
รางวัลในการ
แขงขันนอย 

ของบประมาณ
สนับสนนุ
เพิ่มเติมจาก
มหาวิทยาลยั 

2.ดานกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
14-17 
มีนาคม 
2560 

กิจกรรมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลยัราชภัฏเขต
ภูมิศาสตรภาคกลาง คร้ังที่ 
28 
  

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม          
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 100 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 6 
มหาวิทยาลยั 
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน  500   
คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 5 
มหาวิทยาลยัเขารวม 
3. มีผลการประเมิน4.41 

นักกีฬามีการ
ฝกซอมกีฬา
มากกวา 1 เดือน 
แตมีงบประมาณ
สนับสนนุการ
ฝกซอมกีฬาไมเกิน 
1 เดือนหรือนอย
กวา 

หางบประมาณ
สนับสนนุการ
ฝกซอมกีฬาจาก
หนวยงาน
ภายนอก 
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2.ดานกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ (ตอ) 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ การประเมินผลความสําเร็จ ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมิน

มาปรับปรุง 
24 มิถุนายน 

2560 
กิจกรรมการแขงขันกีฬา
นักศึกษาภาคพิเศษแบบ
เต็มเวลา (เสาร-อาทิตย) 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางคณะ/วทิยาลัย 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 500 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
ทั้ง 4 คณะ 
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน  500  
คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 4 คณะ
เขารวม 
3. มีผลการประเมิน4.20 

นักศึกษาบางคนไมให
ความสําคัญในการ
แขงขันกีฬาแตให
ความสําคัญในการ
รวมงานเลี้ยงโตะจนี 
 

ควรใหนักศึกษารูถึง
วัตถุประสงคของ
การแขงขันกีฬา
และจัดกิจกรรมให
มีความนาสนใจ 
ยิ่งข้ึน 

27-31 
มีนาคม 
2560 

กิจกรรมการแขงขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลั ย 
“เจาฟาเกมส” 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม 
ในกิจกรรม 
 2. เพื่อใหนักศึกษามี
เครือขายระหวางคณะ/
วิทยาลัย 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 800 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
ทั้ง 6 คณะ 1 วิทยาลัย 
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 800  
คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 6 คณะ
และ 1 วิทยาลัย 
3. มีผลการประเมิน3.64 

1.นักศึกษาบางคน
ไมใหความสําคัญใน
การแขงขันกีฬาแตให
ความสําคัญในการ
แขงขันกองเชียร และ
เชียรลีดเดอรมากกวา 
2.บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษาควรทําความ
เขาใจข้ันตอนการ
ดําเนินกิจกรรมและ
ควรมีการ
ประสานงานกับ
คณะกรรมการให
ชัดเจน 

1.ควรใหนักศึกษารู
ถึงวัตถุประสงคของ
การแขงขันกีฬาโดย
ไมมุงเนนเฉพาะการ
แขงขันกองเชียร 
และเชียรลีดเดอร 
2.ผูดําเนินโครงการ
ควรประชุม
บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษาเพื่อชี้แจง
และทําความเขาใจ
ในข้ันตอนการ
ดําเนินกิจกรรมให
ชัดเจน 
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3.ดานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ การประเมินผลความสําเร็จ ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมิน

มาปรับปรุง 
วันที่ 25-26 
พฤศจิกายน 

2559 

 กิจกรรมสิงห-ราชภัฏ  
“ทําฝายชะลอน้ํารักษา
ระบบนิเวศน” 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมทําฝายชะลอน้าํ 
2. เพื่อสรางฝายชะลอน้าํ 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 30 คน 
2. มีฝายชะลอน้ํา จาํนวน 1 
ฝาย 
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 

1.มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 30 คน 
2. มีฝายชะลอน้ํา 
จํานวน 1 ฝาย 
3. มีผลการประเมิน 
4.30 

สถานที่ในการดําเนนิ
กิจกรรมคอนขางไกล
จึงทําใหการเดิน ทาง
ในการทํากิจกรรม 
(ฝาย) ใชระยะ เวลา
ในการเดินทางนาน 

ประชุมคัดเลือก
สถานที่ในการจัด
กิจกรรม เพื่อให
การเดินทางมีความ
สะดวก และใชเวลา
เดินทางนอย 

มีนาคม 
2560 

กิจกรรม รด จิตอาสา 1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรม 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 30 คน 
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 
 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 30 คน 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 4.64 
 

1. ควรเพิ่มระยะเวลา
ในการออกคายให
มากกวานี ้
2.ควรจัดคายพัฒนา
ชนบทแบบนี้อีก 
3.ควรเลือกคนให
เหมาะสมกับงาน 

1.ประชุมหารือการ
จัดกิจกรรม 
2.สํารวจพื้นที่และ
เลือกความถนัด
เฉพาะดานในการ
ทํากิจกรรม 

2-14 
มิถุนายน 

2560 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ชนบท 

1. เพื่อใหนกัศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมจิตอาสา 
2.นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

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

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 53 คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 5 
มหาวิทยาลยั 
3. มีผลการประเมิน 
4.64 

1. ควรเพิ่มระยะ 
เวลาในการออกคาย
ใหมากกวานี้ 
2.ควรจัดคายพัฒนา
ชนบทแบบนี้อีก 
3.ควรเลือกคนให
เหมาะสมกับงาน 

1.ประชุมหารือการ
จัดกิจกรรม 
2.สํารวจพื้นที่และ
เลือกความถนัด
เฉพาะดานในการ
ทํากิจกรรม 



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

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

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

53 

 

3.ดานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ การประเมินผลความสําเร็จ ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมิน

มาปรับปรุง 
พฤษภาคม 

2560 
กิจกรรมคายอาสา 6 
ราชภัฎ  
คร้ังที่ 3 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมจิตอาสา 
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
โรงเรียน 
4. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 60 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย 
3. ภูมิทัศนของโรงเรียนดีข้ึน 
4. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 70 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 6 
มหาวิทยาลยั 
3. ภูมิทัศนของโรงเรียนดี
ข้ึน 
4. มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 4.00 

1. อาหารอรอย 
2 .  นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก
มหาวิทยาลัยใหความ
ร ว ม มื อ ใ น ก า ร ทํ า
กิจกรรมเปนอยางด ี

ประชุมหารือเตรียม
ห า ส ถ า น ที่ จั ด
กิจกรรมในคร้ังคร้ัง
ตอไป 

วันที่ 27 
กรกฎาคม
2560 

โครงการพัฒนาอัต
ลักษณนักศึกษา   
วไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ 
Big Cleaning Day 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ใน กิจก รรมจิ ต อา ส าขอ ง
มหาวิทยาลัย 
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางคณะ/วิทยาลัย 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 
 

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

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 1000 
คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 6 คณะ
และ 1 วิทยาลัย 
3. มีผลการประเมิน3.98 

ใหปรับแนวทางการ
ทํากิจกรรมจิตอาสา
ใหมีความนาสนใจ 

ปรับแผนการจัด
กิจกรรมโดยใหมี
การประชาสัมพนัธ
ตัวอยางรุนพี่ทีท่ํา
กิจกรรมจิตอาสา
อยางตอเนื่อง 
เพื่อใหรุนนองเห็น
เปนตัวอยางและ
ปฎิบัติตามรุนพี ่
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4.ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ การประเมินผลความสําเร็จ ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมิน

มาปรับปรุง 
1 ธันวาคม 

2559 
กิจกรรมพิธีอัญเชิญตรา
พระราชลัญจกร  

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมพิธีอัญเชิญตรา
พระราชลัญจกร  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 1,000 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
ทั้ง 6 คณะ 1 วิทยาลัย 
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน  1,400  
คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 6 คณะ
และ 1 วิทยาลัย 
3. มีผลการประเมิน 
3.98 

1.นักศึกษาบางคนที่
ไดรับมอบหมายให
ปฎิบัติหนาที่ไมมา
ปฎิบัติหนาที่ในวนัจัด
กิจกรรม 
2. นักศึกษาบางคน
ไมไดรับของที่ระลึก 

1.กําหนดผูปฎิบัติ
หนาที่แตละดานให
ชัดเจนและกําหนด
บุคคลากรกํากับ
ดูแลนักศึกษาอยาง
เครงครัด 
2.ควรจัดของที่
ระลึกใหเพียงพอ
กับนักศึกษาและใช
งบประมาณอยาง
คุมคา 

วันที่ 14 
กุมภาพันธ 

2560 

กิจกรรมคุณลักษณะที่
พึงประสงคของ
นักศึกษาหอพัก “งาม
อยางไทยวไลย
อลงกรณ” 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรม“งามอยางไทย 
วไลยอลงกรณ” 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 100 คน 
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 100 
คน 
2. มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 3.80 

สถานที่จดัอบรมควร
จะเปนหองประชุม 

ประชุมหารือเพื่อ
เลือกสถานที่จัด
กิจกรรม 
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4.ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (ตอ) 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ การประเมินผลความสําเร็จ ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมิน

มาปรับปรุง 
22 สิงหาคม 
– 9 กันยายน 

2559 

กิจกรรมรณรงคการรับ
นองใหมตามหลัก
จริยธรรมและรณรงค
ปลอดเหลาใน
สถานศึกษา 

เพื่อใหนักศึกษามีการรับนอง
ใหมตามหลักจริยธรรมและ
รณรงคปลอดเหลาใน
สถานศึกษา  

รายงานผลการรับนองใหมตาม
หลักจริยธรรมและรณรงค
ปลอดเหลาในสถานศึกษา 

รูปภาพการรับนอง
ใหมตามหลัก
จริยธรรมและรณรงค
ปลอดเหลาใน
สถานศึกษา 

นักศึกษาไมปฎิบัติตาม
กติกาการรับนอง มีการ
รับนองเกินเวลาที่
กําหนด ผูที่มาประชุม 
เร่ืองการรับนองไมไดไป
แจงใหนักศึกษาทราบ
ขอมูลหรือนักศึกษา
ทราบขอมูลแลวไม
ปฎิบัติตาม 

คณะ/วิทยาลัยตอง
กําหนดใหมีอาจารย
กํากับดูแลการรับ
นองอยางเครงครัด 

5.ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เมษายน 
2560 

กิจกรรมวันสงคกรานต 1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมวันสงคกรานต 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม วันสงคกรานต 
จํานวน 50 คน 
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไมนอย
กวา 3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 50  
คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง  6 
คณะและ 1 วิทยาลัย 
3. มีผลการประเมิน 
4.59 

ไมควรจัดกิจกรรม
ในชวงวนัหยุด 

ควรจัดกิจกรรมใน
วันและเวลาราชการ 
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4.ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (ตอ) 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัตถุประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
การประเมินผล
ความสําเร็จ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมิน
มาปรับปรุง 

5 กรกฏาคม 
2560 

กิจกรรมแหเทียนพรรษา 1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรม 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 50 คน 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิ จ ก ร ร ม  จํ า น ว น    
50 คน 
2. มีผลการประเมิน 
4.64 

1.นักศึกษาบางคนไม
ทราบขาวสาร การจัด
กิจกรรม 

1.ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ ปาย
ประชาสัมพนัธ 
เว็บไซต เว็บเพจ 
และหนังสือแจง
ประชาสัมพนัธตาม
หนวยงาน 

พฤศจิกายน 
2559 

กิจกรรมสืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมวันลอยกระทง 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม วันลอยกระทง 
จํานวน 300 คน 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

20 มกราคม 
2560 

โครงการรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบ
ดีจักรี นฤบดินทร ชยามินท
ราธิราช บรมนาถบพิตร ณ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลย 
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรม 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 150 คน 
2. มีนักศึกษาทัง้ 6 คณะ
และ 1 วิทยาลัย 
3. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมจาํนวน392คน 
2. มีนักศึกษาทัง้ 6 
คณะและ 1 วิทยาลัย 
3. มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมคาเฉลี่ย 
4.38     

 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
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6.กิจกรรมดานอ่ืนๆ 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัตถุประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
การประเมินผล
ความสําเร็จ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมิน
มาปรับปรุง 

วันที่ 12 
พฤศจิกายน 

2559 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของนักศึกษา
หอพัก  

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรม  
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางนักศึกษาหอพัก 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

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

1. นักศึกษามสีวน
รวมในกิจกรรม 
จํานวน 150 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 6 คณะ 
1 วิทยาลัย 
3. มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 3.74 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

25-26 
กุมภาพันธ 

2560 

กิจกรรมสรางเครือขายแกน
นํานักศึกษารวมปองกันและ
แกไขปญหายาเสพตดิและ
โรคเอดส 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมสรางเครือขายแกน
นํานักศึกษารวมปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดและโรค
เอดส         
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางคณะ/วิทยาลัย 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 50 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 6 คณะ 1 
วิทยาลัย 
3. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรม 
จํานวน 50 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 6 คณะ 
1 วิทยาลัย 
3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 4.00 

ควรมีการเปลี่ยน
สถานที่ในการจัด
กิจกรรม 

ประชุมหารือเพื่อหา
สถานที่จดักิจกรรม 
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6.กิจกรรมดานอ่ืนๆ 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัตถุประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
การประเมินผล
ความสําเร็จ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมิน
มาปรับปรุง 

พฤษภาคม 
2560 

 กิจกรรมอบรมใหความรู
การประกันคุณภาพแก
นักศึกษา (PDCA) 

1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ใน
การเขียนโครงการซึ่งใช
กระบวนการ PDCA  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีความรูใน
การเขียนโครงการตาม
กระบวนการ PDCA 
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 

1. นักศึกษามีความรู 
ในการเขียนโครงการ
ตามกระบวนการ 
PDCA 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 4.00 

นักศึกษาบางชมรมไม
เขารวมการอบรม 

ควรกําหนดใหผูนํา
นักศึกษาประธาน
ชมรมทุกชมเขารวม
กิจกรรม 

20 
พฤษภาคม 

2560 

กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฎิบัติการ เร่ืองการพัฒนา
ความรูและประสบการณ
ทางวชิาชีพ 

1. เพื่อใหนักศึกษาและศิษย
เกามีสวนรวมในกิจกรรม          
2. นักศึกษาและศิษยเกามี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

1. นักศึกษาและศิษยเกา
มีสวนรวมในกิจกรรม 
จํานวน 100 คน 
2. ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

1. นักศึกษาและศิษย
เกามีสวนรวมใน
กิจกรรมจํานวน100คน 
2. มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 4.00 

ควรจัดกิจกรรมอบรม
ทางวชิาชีพที่
หลากหลาย  

กําหนดประชุมหารือ
การอบรมทาง
วิชาชีพ 

26 
พฤษภาคม 

2560 

กิจกรรมปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาสูอาชีพ ประจาํป
การศึกษา 2559 และปจฉิม
นิเทศนักศึกษา กยศ. 
ประจําปการศึกษา 2559 

1. เพื่อใหนักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษามีสวนรวมกิจกรรม 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 300 คน 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. มีนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรม 
จํานวน 300 คน 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 3.83 

นักศึกษาบางสวนไม
สนใจเขารวมกิจกรรม 

ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ ปาย
ประชา สัมพนัธ 
เว็บไซต เว็บเพจ 
และหนังสือแจง
ประชาสัมพนัธตาม
หนวยงาน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

1.5.4(1) 
 

สรุปรายงานโครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ Big 
Cleaning Day วันที่ 11 กันยายน 2559 

1.5.4(2) 
 

สรุปรายงานกิจกรรมสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศนและจดัทําสื่อ
การเรียนรู” ระหวางวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2559 

1.5.4(3) 
 

สรุปรายงานกิจกรรมคายอาสา 6 ราชภัฎ คร้ังที่ 3 ระหวางวันที ่27-31 พฤษภาคม 2560 
ณ โรงเรียนวัดยาง อําแสวงหา จังหวัดอางทอง 

1.5.4(4) 
 

สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย คร้ังที่ 44 ระหวางวันที่ 7 
– 11 พฤศจิกายน 2559 

1.5.4(5) 
 

สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง คร้ังที่ 28 
วันที่ 17 มีนาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1.5.4(6) 
 

สรุปรายงานกิจกรรมแขงขันกีฬาภายในมหาวทิยาลัย คร้ังที่ 13 ระหวางวันที่ 27-31 
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

1.5.4(7) สรุปรายงานโครงการไหวครู ประจําปการศึกษา 2559 วันที่ 15 กันยายน 2559 
1.5.4(8) 

 
สรุปรายงานโครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระราชลญัจกร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ  วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 

1.5.4(9) 
 

สรุปรายงานกิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก“งามอยางไทยวไลยอลงกรณ” 
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

1.5.4(10) 
 

โครงการรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร ชยามนิทราธิราช บรมนาถบพิตร  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 

1.5.4(11) สรุปรายงานกิจกรรมวันสงกรานต วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธาน ี
1.5.4(12) สรุปรายงานกิจกรรมแหเทียนพรรษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดคุณหญิงสมจีน 

 
 ขอ 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ไดกําหนดวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
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 

คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุ/ไม
บรรลุ 

หมายเหตุ 

1.รอยละของกิจกรรมที่ดาํเนนิการตาม

แผนการจัดกิจกรรม 

ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

25 กิจกรรม 
คิดเปนรอยละ 100 

บรรลุ  

2.คาเฉลี่ยความพงึพอใจของผูรวมกิจกรรม 

มีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 

มีคาเฉลี่ย 
ไมนอยกวา 3.51 

   

3.รอยละการใชงบประมาณตามแผน ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

คิดเปนรอยละ  
95.27 

บรรลุ ขอมูล 
 20 ก.ย.60 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

1.5.5(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปงบประมาณ 2560 
1.5.5(2) สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 ขอ 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 กองพัฒนานักศึกษามีสรุปการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข 1.5.6(1)) และมีการประชุมเสนอแนะแนวทาง (เอกสารหมายเลข 1.5.6(2)) เพ่ือนําผล
การประเมินจากในปนี้ ไปปรับปรุงกิจกรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยไดสรุปในรายงานการประชุมวันท่ี 13 - 14 
มิถุนายน 2559 (เอกสารหมายเลข 1.5.6(3)) อาทิ เชน 
 - กิจกรรมโครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ Big Cleaning 
Day วันท่ี 2 กันยายน 2558 ปญหาในการดําเนินกิจกรรม คือ จุดบริการน้ําดื่มไมท่ัวถึง และมีอุปกรณนอยกวา
จํานวนนักศึกษาท่ีทํากิจกรรม มีการนํามาปรับปรุงโดย คือ เพ่ิมจุดใหบริการน้ําดื่มใหมากข้ึน และเพ่ิมอุปกรณ
ใหมากข้ึน 
 - กิจกรรมสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศนและจัดทําสื่อการเรียนรู” ระหวาง
วันท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2559 ณ อุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว ปญหาในการดําเนินกิจกรรม คือ 
สถานท่ีในการดําเนินกิจกรรมคอนขางไกลจึงทําใหการเดินทางในการทํากิจกรรม (ฝาย) ใชระยะเวลาในการ
เดินทางนาน มีการนํามาปรับปรุงโดย คือ ประชุมคัดเลือกสถานท่ีในการจัดกิจกรรม เพ่ือใหการเดินทางมีความ
สะดวก และใชเวลาเดินทางนอย  
 - กิจกรรมโครงการไหวครู ประจําป 2558 วันท่ี 15 กันยายน 2559 ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร 80 ป    
วไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปญหาในการดําเนินกิจกรรม คือ การ
ดําเนินการไมเปนตามกําหนดการ ควรดําเนินการตามกําหนดการ 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 คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6)  5.00 คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 1.5  
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. กองพัฒนานักศึกษาไดรับความรวมมือจาก
คณบดี รองคณบดีฝายกิจการนกัศึกษา และนักกิจการ
นักศึกษาของแตละคณะ/วิทยาลัยเปนอยางดีในการจัด
กิจกรรมตางๆ 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ         
ในพระบรมราชปูถัมภ ใหความสนใจในการเขารวม
กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลยั 

3. มีแกนนํานักศึกษา องคการนกัศึกษา และสภา
นักศึกษา ที่ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม        
เปนอยางด ี

1. มีการจัดประชุมการจัดกิจกรรมรวมกับคณบดี รอง
คณบดีฝายกิจการนักศึกษา และนักกิจการนักศึกษาของ
แตละคณะ/วทิยาลัย 

2. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมให
มากยิ่งข้ึน 

3. จัดอบรมแกนนํานักศึกษาเพือ่ใหมีศักยภาพในการ
เปนแกนนาํในการจัดกิจกรรม    
 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ไมควรจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม ในวันและเวลา

เดียวกัน 
2. ควรจัดกิจกรรมไมใหตรงกับเวลาเรียนของ

นักศึกษา 

1. มีการกําหนดวนัจัดกิจกรรมไมใหตรงกับกิจกรรม
ของคณะ/วิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืนๆ 

2. ควรจัดกิจกรรมในวันพุธ เวลา 13.00-16.30 น.  
เพื่อไมใหกระทบกับเวลาเรียนของนักศึกษา 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
          มหาวิทยาลยัมีการจัดอบรม  Google App For Education สําหรับอาจารยและบุคลากร เพื่อพัฒนา
อาจารยและบุคลากรในมหาวทิยาลัยทุกหนวยงาน หลังจากไดรับการอบรม อาจารยและบุคลากร สามารถนาํ
โปรแกรม Google App For Education มาใชในการจัดเก็บขอมูล ติดตอประสานงาน สงขอมูลขาวสารกับ
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภและหนวยงานภายนอก 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.5 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร  พิชญกุล 
2) นางสาววราภรณ  ไชยสุริยานันท 

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

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
กองพัฒนานักศึกษา 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : คณะ/วิทยาลัย 

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

E-mail : buatipied@hotmail.com 

 

mailto:buatipied@hotmail.com
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 2.1   : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบ : รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 
 ขอ 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคมหาวิทยาลัย  
 มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได
ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล เพื่อใหทุกคณะ/หนวยงานและหนวยงานภายนอก สามารถเขาถึงขอมูลได ดังนี้  
 1. ระบบฐานขอมูลนักวิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.1(1)) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
จัดทําระบบการจัดการสารสนเทศการวิจัย  เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลนักวิจัย โดยกําหนดใหลงทะเบียน
นักวิจัยผานทางระบบออนไลน ซึ่งมีการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับ 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 ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.1.1(7)) เชน  
  1) แผนกลยุทธ 2556-2560 และฉบับทบทวน 2558-2560 ซึ่งภาคีทุกสวนของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงผูแทนคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรวมกันกําหนดนโยบาย ทิศทางการวิจัย เพื่อจัดทําแผนฯ และ
กรอบการดําเนินการโครงการวิจัยมุงเปาของมหาวิทยาลัย สูการพัฒนางานวิจัยคุณภาพงานวิจัยที่เอ้ือตอการ
พัฒนาชุมชนทองถ่ิน (เอกสารหมายเลข 2.1.1(8)) 
  2) แผนปฏิบัติราชการประจําป (เอกสารหมายเลข 2.1.1(9)) 
  3) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการวิจัยตางๆ (เอกสารหมายเลข 2.1.1(10)) 
  4) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทตางๆ (เอกสารหมายเลข 2.1.1(11)) 
  5) คูมือการวิจัย เพื่อใหผูบริการและคณาจารย รวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนได (เอกสารหมายเลข 2.1.1(12)) 

http://www.rd.vru.ac.th/
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 5. ฐานขอมูล สําหรับเผยแพรบทความวิจัยผานสารสนเทศทางเว็บไซต เพ่ือเผยแพร
งานวิจัยสูสาธารณชน (เอกสารหมายเลข 2.1.1(13) -(14)) ผาน 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 มีขอมูลทองถ่ินที่เปนประโยชนตอการวิจัย มีการประชาสัมพันธและ
เผยแพรองคความรูจากงานวิจัย มีบทความเผยแพรงานวิจัยของคณาจารยสูสาธารณชน เปนตน 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1.1(1) ระบบฐานขอมูลนักวิจยั สถาบันวิจัยและพฒันา (http://researcher.vru.ac.th/) 
2.1.1(2) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาต(ิNational Research Management 

System: NRMS) 
2.1.1(3) บริการฐานขอมูลออนไลน สํานกัวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20) 
2.1.1(4) ระบบ VRU Library VPN  (http://lib.vru.ac.th/?q=node/18526) 
2.1.1(5) ฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบนัวจิัย6 
2.1.1(6) ฐานขอมูลทรัพยสนิทางปญญา 
2.1.1(7) เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา(http://rd.vru.ac.th) 
2.1.1(8) แผนกลยุทธสถาบนัวิจัยและพฒันา 5 ป 
2.1.1(9) แผนปฏิบัติราชการประจาํป 
2.1.1(10) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการวิจัย 
2.1.1(11) ประเภททุนสนับสนนุการวิจัย 
2.1.1(12) คูมือการวิจัย 
2.1.1(13) การเผยแพรบทความวิจัย ผานระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php 
2.1.1(14) โปรแกรมระบบวารสารออนไลน สถาบันวิจัยและพฒันา   

http://journal.vru.ac.th/main.php 

 

 

 

 

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php
https://www.tci-thaijo.org/index.php
http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852
http://202.29.39.35/rdiweb/4.research_and_fund/re14.html?select=&textSearch=&page=1
https://www.tci-thaijo.org/index.php
http://journal.vru.ac.th/
http://journal.vru.ac.th/main.php
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 ขอ 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปน้ี 
 - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือศูนย
เคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (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 เคร่ืองมือ รวมถึงการประมาณคาความไมแนนอน 
เปนตน (เอกสารหมายเลข 2.1.2(2)) และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการโดยใชระบบคีย
การดผานเขา-ออก ภายหลังเวลาราชการ เปนตน 
  นอกจากนั้น คณะตางๆ ยังใหบริการสิ่งสนับสนุนการวิจัยแกคณาจารย นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก ตามบริบทของคณะ เชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนศูนยเคร่ืองมือในการใหบริการ
ทางดานอุตสาหกรรมเกษตร  เปนตน 
 2. ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยจัดตั้ง “คลินิกวิจัย”เพื่อให
คําปรึกษาและความรูเก่ียวกับงานวิจัยใหกับนักศึกษา คณาจารย และนักวิจัย จากผูทรงคุณวุฒิทางดานการ
วิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.2(3)) และดําเนินการในรูปแบบบริการวิชาการ และการสัมมนา   
 3. แหลงบริการสารสนเทศในการสืบคนผลงานวิจัย  
  มหาวิทยาลัยมีการใหบริการที่เอ้ือตอการเรียนการวิจัย โดยมี การใหบริการผานสํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหบริการหนังสือใหมผานทางหองบรรณาภิรมย และหนังสือทั่วไปอ่ืนๆ 
ภายในหองสมุด มีการสํารวจความตองการทรัพยากร เชน เอกสาร ตํารา ที่ใชประกอบการเรียนการสอน 
และการวิจัยผานทางสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ ในการดําเนินการจัดซื้อตอไป  
  สําหรับการคนควาขอมูลการวิจัย  ผานรูปแบบตางๆ (เอกสารหมายเลข 2.1.2(4)) และ
ใหบริการฐานขอมูลออนไลนทั้งแบบบอกรับสมาชิกและแบบไดรับการสนับสนุนจาก สกอ. ตลอดจน
ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย ฐานขอมูลการสืบคนงานวิจัย เชน Science Direct, Pro Quest และยังมี
สัญญาณ WiFi ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และติดตั้งภายในหองตางๆ ใหอาจารยไดศึกษาคนควาสืบคนขอมูล
งานวิจัย ผานทาง เว็บไซต และเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา และ เว็บไซตอ่ืนๆ (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) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและขอเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนทองถ่ิน
ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสูความเปนเลิศดานการพัฒนาทองถ่ินของ “กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุม    
ศรีอยุธยา” 
    1.2) โครงการ “การถอดบทเรียนระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
   2) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย รวมกับ สกอ. ในการดําเนินงาน
ผานศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
   3) คณะทํางานวิชาการรับใชสังคมของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการรวมกับเครือขาย 
Engagement Thailand เชื่อมโยงการจัดการพันธกิจ การสอน บริการทางวิชาการหรืองานวิจัยของแตละ
คณะ รวมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) และสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ (สสร.)  
   4) บันทึกขอตกลงความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญาระหวางกรมทรัพยสินทาง
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 คร้ังที่ 4 
ระหวางวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยทางมหาวิทยาลัยไดเขาจัด
นิทรรศการและสงนักวิจัยเขารวมนําเสนอผลงาน โดยมี อาจารย ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ ไดรับการ
คัดเลือกเปนนักวิจัยดีเดน ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็งแกชุมชนดาน 
   2) เจาภาพการจัดประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังที่ 41 และนานาชาต ิบัณฑิตศึกษา คร้ัง
ที่ 5 ระหวางวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยเขา
จัดนิทรรศการและนํานักวิจัยเขารวมนําเสนอ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1.2(1) หนาเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตร โดยมีหองปฏิบัติการวิจัยสงักัดศูนยวิทยาศาสตร 
2.1.2(2) เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 
2.1.2(3) “คลินิกวิจัย”สําหรับใหคําปรึกษาดานการวิจัย 
2.1.2(4) หองสมุด  (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับคนควางานวิจยั) 
2.1.2(5) บริการฐานขอมูลออนไลน สํานกัวิทยบริการ (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)   บันทึกความเขาใจดวยความรวมมือทางวิชาการและวจิัย/บนัทกึความเขาใจ (MOU) 
2.1.2(8)   โครงการประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 41 และนานาชาติ บณัฑิตศึกษา คร้ังที่ 5 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 
2.1.2 (9)   โครงการประชุมวชิาการระดับชาต ิและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย คร้ังที่ 4  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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 ขอ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ (เอกสาร
หมายเลข 2.1.3(1)) โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยใหแกคณาจารย และนักวิจัยเพื่อทําวิจัย 2 ชองทาง 
ดังนี้ 
 1. งบประมาณรายไดผานระบบการบริหารโดยกองทุนวิจัย ซ่ึงมีคณะกรรมการกองทุนวิจัย 
(เอกสารหมายเลข 2.1.3(2)) -2.1.3(3)) และคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยพิจารณาขอเสนอโครงการ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนตัวแทนแตละคณะ ทําหนาที่กลั่นกรองและพิจารณาการใหทุนแตละประเภท 
(เอกสารหมายเลข 2.1.3(4)) ซึ่งทุนวิจัยแบงออกเปน 7 ประเภทดวยกัน ไดแก 1) วิจัยในชั้นเรียน 2) 
นักวิจัยรุนใหม 3) นักวิจัยรุนกลาง 4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม 5) งานวิจัยเพื่อสรางองคความรูหรือ
นวัตกรรม 6) งานวิจัยเพื่อขอผลงานทางวชิาการ 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
ประจําป (เอกสารหมายเลข 2.1.3(4) -2.1.3(6)) และจัดสรรงบประมาณผานคณะ/หนวยงาน ตาม
ประกาศอนุมัติทุนประเภทตางๆ 



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

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

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

  67  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1.3(1) แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  
2.1.3(2) หนังสือประชาสัมพนัธการเปดรับขอเสนอโครงการวิจัย 
2.1.3(3) คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2.1.3(4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากองทุนเพื่อสนับสุนนการพัฒนางานวิจัย 
2.1.3(5) ผลการพิจารณางานวิจัยจากภายนอก (วช.) 
2.1.3(6) ตารางแสดงการสรุปงบประมาณจัดสรรประจําปงบประมาณ 
2.1.3(7) ประกาศอนุมัติทนุ 

 
 ขอ 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (เอกสารหมายเลข 
2.1.4(1)) และดําเนินการผานคณะกรรมการกองทุนวิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.4(2)) ในการพิจารณา
กลั่นกรองและอนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดสรรงบประมาณ และสรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณ 
(เอกสารหมายเลข 2.1.4(3)) 

การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 
1. การนําเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายในการไปเสนอผลงาน 

โดยอาจารยสามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเร่ือง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพบทความ
วิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (เอกสารหมายเลข 2.1.4(4) - 2.1.4(5)) 

2. การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอาจารยสามารถเสนอผานคณะมายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเร่ืองเกณฑและอัตราการจายเงิน
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยบทความวิจัยในวารสารในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
(เอกสารหมายเลข 2.1.4(4) - 2.1.4(5)) โดยการจัดสรรเงินพิจารณาสอดคลองกับระดับของผลงานตีพิมพ
ในวารสารที่อยูในฐานขอมูล ISI และฐานขอมูลสากลอ่ืน และในวารสารระดับชาติที่ สกอ.ยอมรับ 

3. สนับสนุนงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐที่มีการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ โดย
อาจารยสามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเร่ืองหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลสนับสนุนงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐ 0 จาก
งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558 (เอกสารหมายเลข 2.1.4(6)) 

4. จัดสรรงบประมาณในการจัดทําวารสารเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงาน ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป (เอกสารหมายเลข 2.1.4(1)) 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1.4(1) แผนปฏิบัติราชการประจาํป 
2.1.4(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย 
2.1.4(3) รายงานการเบิกจายงบประมาณ 
2.1.4(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเร่ือง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการ

นําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2558  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1.4(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเร่ือง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอ

ผลงานวิจัยและตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 
2558 (ฉบับที่ 2) 

2.1.4(6) ประกาศมหาวิทยาลัยเร่ืองหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวลัสนบัสนุนงาน
สรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐ0 จากงบประมาณกองทุนวจิัย พ.ศ. 2558 

 
 ขอ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
 มหาวิทยาลัย สงเสริมอาจารย/นักวิจัย ใหเขารวมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานการวิจัย และเพื่อนําความรูมาเปนพื้นฐานหรือตอยอดในการพัฒนาตนเอง โดยจัดสรรเปนงบ
พัฒนาบุคลากร แยกจากงบประมาณนําเสนอผลงานวิจัยซึ่งจัดสรรโดยกองทุนวิจัย 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค อาทิเชน  
  1.1 โครงการอบรม“คลินิกวิจัย; 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 วิจัยจากห้ิงสูหาง เพื่อชวยเหลือ ให
คําแนะนําในการทําวิจัยใหกับนักวิจัย เพื่อที่นักวิจัยจะสามารถสรางสรรคงานวิจัยที่ดีได (เอกสารหมายเลข 
2.1.5(6))  
 2. การสรางขวัญ กําลังใจ โดยการสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพบทความนําเสนอบทความวิจัย 
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจสําหรับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก       
ตามเกณฑ ประกาศของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.1.5(2)) 
 3. รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดนในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย 
คร้ังที่ 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 ชื่อเอกสาร 
2.1.5 (6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการสอน วิชาการ วิจัยจากห้ิงสูหาง  
2.1.5(7) ประกาศมหาวิทยาลัยเร่ือง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการ

นําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) 

2.1.5(8) ภาพถายรางวัลนักวิจัยดีเดนงานราชภัฏวิจัย คร้ังที่ 4  
 
 ขอ 6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนในเร่ืองการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน โดยมอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการกําหนดข้ันตอนตางๆ ในเร่ืองการจดลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
เพื่อชวยคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (เอกสารหมายเลข 2.1.6(1)) 
และจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชนดานทรัพยสินทาง
ปญญา (เอกสารหมายเลข 2.1.6(2)- 2.1.6(4)) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการวิจัยโดยมี
จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดยยึดตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(เอกสารหมายเลข 2.1.6(5)) 

โดยมีการดําเนินการตามระบบที่กําหนด ซึ่งมีผลงานที่ไดรับการจดอนุสทิธิบัตร จํานวน 2 ผลงาน 
คือ ผลงานของ อาจารยธนพร พยอมใหม จํานวน 2 ผลงาน (เอกสารหมายเลข 2.1.6(6)) ดังนี้ 

1. ชุดทดลองกระบวนการพัดลมและคาน อนุมัติเมื่อ 1 มีนาคม 2559 
2. ชุดการทดลองชุดควบคุมการทรงตัวในแนวดิ่งของอากาศยาน 4 ใบพัด อนุมัติเมื่อ 11 

พฤศจิกายน 2559 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1.6(1) ข้ันตอนการดําเนินงานจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

2.1.6(2) ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนและ
จัดสรรผลประโยชนในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558 

2.1.6(3) ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและอัตราจัดสรรสิทธิประโยชนดาน
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.2554 

2.1.6(4) ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนงาน
สรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐจากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558 

2.1.6(5) จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

2.1.6(6) ผลงานการจดลิขสิทธิ์ สทิธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 
ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร คือ ผลงานของ อ.ธนพร   พยอมใหม  
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1 – 6) 5.00 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 2.1  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุ

งานวิจยัตอเนือ่งทุกป 
2. คณาจารยไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก

มหาวิทยาลยัตอเนื่องทุกป 
 

- การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนนุงานวิจัย
และพัฒนาคณาจารยทาํโครงการวิจัยเพื่อขอ
ทุนอุดหนุนงานวจิัยจากหนวยงานระดบัประเทศมี 
วช. สสส. และ สกอ. เปนตน ตอเนื่องทุกป 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรสงเสริมใหคณาจารยผลติผลงานวชิาการ

ปละ 2 ผลงานตอทานเปนอยางนอย 
2. ควรสงเสริมใหคณาจารยไดผลิตบทความ

วิชาการเพื่อการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาตปิละ 2 ผลงานตอทานเปนอยางนอย 

 

- การจัดสรรงบประมาณเพื่อผลิตบทความ
วิชาการเพื่อการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติตอเนื่องทุกป 
 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.1 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
- รศ.ดร.กรินทร  กาญทนานนท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1)ผศ.ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ 2)อ.ดร.ปยะ  กลาประเสริฐ 
3) อ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 4)อ.อัจจิมา  ม่ันทน 
5) น.ส.กรรณิกา  สรอยสําโรง 6)น.ส.กัญชญาวีร  กุลพิพัฒนเตช
นาถ 7)น.ส.วนิดา  พิงสระนอย 8)นายชูศักด์ิ  ขันธชาติ       
 9) น.ส.จิตินันท  พันธสุจริต 10)นายสรยุทธ  สุทธิมา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี) 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา  

โทรศัพท : 0-2909-3036 โทรศัพท : 0-2909-3036 
E-mail : research@vru.ac.th E-mail : research@vru.ac.th 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2   : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 
 

การคิดรอบ : รอบปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
เกณฑการประเมิน : 
 คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน(เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรือ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (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 โดยสรุปผลคะแนนไดดังนี ้ 

 
ตารางขอมูลพ้ืนฐานจํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก และภายใน 

ท่ี คณะ/หนวยงานวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรค (บาท) จํานวน
อาจารยประจาํ

ทั้งหมด 
(นับปฏิบัติงานจริง 

ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 

ภายนอก ภายใน รวม 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5,672,316.00 1,913,100.00 7,585,416.00 89 

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,847,367.00 2,060,000.00 3,907,367.00 48.5 

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2,493,208.70 1,752,400.00 4,245,608.70 22 

4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,567,961.00 4,072,000.00 5,639,961.00 86 

5 คณะครุศาสตร 2,118,058.00 530,000.00 2,648,058.00 65.5 

6 คณะวิทยาการจัดการ 1,296,667.00 3,768,000.00 5,064,667.00 58 

 
7 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 833,333.00 50,000.00 883,333.00 27.5 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 250,000.00 - 250,000.00 3 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ 583,333.00 50,000 633,333 24.5 

8 คณะสาธารณสุขศาสตร 1,396,764 324,000 1,720,764 31 

9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 83,333 - 83,333 1 
ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 17,309,007.7 14,469,500 31,778,507.70 428.5 
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ตารางสรุปคะแนนท่ีไดจากผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการจําแนกตามคณะ/หนวยงานวิจัย 

ท่ี คณะ/หนวยงานวิจัย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 7,585,416.00 89    85,229.39  5.00 
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3,907,367.00 48.5    80,564.27 5.00 
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4,245,608.70 22  192,982.21  5.00 
4 คณะมนุษยศาสตรฯ 5,639,961.00 86    65,580.94  5.00 
5 คณะครุศาสตร 2,648,058.00 65.5    40,428.37  5.00 
6 คณะวิทยาการจัดการ 5,064,667.00 58    87,321.85 5.00 

7 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 883,333.00 27.5 32,121.20 
5.00 - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 250,000.00 3 83,333.33 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ 633,333.00 24.5 25,850.33 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 1,720,764.00 31 55,508.52 5.00 
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 83,333.00 1    83,333.00  5.00 

คะแนนภาพรวมมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย) 5.00 

สูตรการคํานวณ 
   

 ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุงานวิจัยของทุกคณะและ
หนวยงานวิจัย  =  คะแนนที่ได 

 จํานวนคณะและหนวยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบัน 
 

 45 
 =  5 คะแนน 

 9 

  การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 4.51 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

2-2(1) ผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 2.2 
จุดแข็ง แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

อาจารยมีความรูความสามารถในการทํางาน
วิจัย 

-ควรสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาอาจารยรุนใหม
ใหทํางานวิจัยเพิ่มมากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.การวิจัยเชิงพื้นที่ยังมีปริมาณนอย 
2.นักวิจัยรุนใหมยังไมมีความเชียวชาญในการ

ทํางานวิจัย 
 

1.ควรสง เสริมสนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัย 
ทํางานวิจัยเชิงพื้นที่ใหมากยิ่ข้ึน 

2.ควรสงเสริมใหอาจารยรุนใหมทํางานวิจัยเชิง
พื้นที่ 

วิธีปฎิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
1.มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อทํางานวิจัย 
2.มีการจัดอบรมฯ และใหคําปรึกษาดานการทําวิจัย 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.2 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  

รศ.ดร.กรินทร  กาญทนานนท 
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) นายชูศักด์ิ  ขันธชาติ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี) คณะ/วิทยาลัย 
ทุกคณะ 

โทรศัพท : 0-2909-3036 โทรศัพท : 0-2909-3036 
E-mail : research@vru.ac.th E-mail : research@vru.ac.th 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3   : ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 
การคิดรอบ : รอบปปฏิทนิ (1 มกราคม 2559 – 31 มกราคม 2559) 
เกณฑการประเมิน : 
 คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 
 

ผลการดําเนินงาน   
 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการของนักวิจัย จํานวน 383 เร่ือง โดยเปนผลงานคาน้ําหนัก 0.20 
จํานวน  จํานวน 190 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.40  จํานวน 47 เร่ือง คาน้ําหนักคาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 69 เร่ือง 
0.80 จํานวน 49 เร่ือง และ คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 28 เร่ือง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของ
นักวิจัยเทากับ 165.4  

ผลคะแนนงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย จําแนกรายคณะ/วิทยาลัย/หนวยงานวิจัย 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย/หนวยงานวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง 

ตัวหาร 
(นับปฏิบัติงานจริง 
รวมผูลาศึกษาตอ) 

ผลลัพธ 
(รอยละ) 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 48 89 53.93 5.00 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11.6 22 52.73 5.00 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16.8 48.5 34.64 5.00 
4 คณะครุศาสตร 19.6 68.50 28.61 5.00 
5 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 21.4 89 24.04 5.00 
6 คณะวิทยาการจัดการ 22.60 59 38.31 5.00 
7 คณะสาธารณสุขศาสตร 6.2 31 20.00 3.33 

8 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    5.00 
- กลุมสาขาวิขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 8.0 3 266.7 5.00 
- กลุมสาขาวิขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

11 24.5 44.89 
5.00 

9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0.20 1 20 5.00 
 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 4.81 (43.33) 
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ผลการดําเนินงานงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย จําแนกรายคณะ/วิทยาลัย/หนวยงานวิจัย 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย/หนวยงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ ผลงานสรางสรรค รวม  

คาน้ําหนัก 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 23 21 19 17 10 - - - - - 48.00 

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 7 5 2 2 - 2 - - 3 16.80 

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 8 3 8 - - - - - - 11.60 

4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 16 - 13 2 5 - 1  3 1 21.40 

5 คณะครุศาสตร 16 2 15 7 1 - - - - - 19.60 

6 คณะวิทยาการจัดการ 70 1 8 3 1 - - - - - 22.60 

 
7 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 28 5 4 5 5 - - - - - 19.00 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 12 1 2 - 4 - - - - - 8.00 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ 16 4 2 5 1 - - - - - 11.00 

8 คณะสาธารณสุขศาสตร 17 - 2 2 - - - - - - 6.20 

9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 - - - - - - - - - 0.20 

สูตรการคํานวณ  

 ผลรวมของผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและ
หนวยงานวิจัย  =  คะแนนที่ได 

 จํานวนคณะและหนวยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบัน 
 

 43.33 
 =  4.81 คะแนน 

 9 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมายป  ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 5.00 คาเฉลี่ย 4.81 4.81 คะแนน ไมบรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

2-3(1) ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 2.3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีวารสารสาํหรับเผยแพรงานวิจยั ที่อยูในฐาน TCI 
กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 พรอมทั้งมีทุนสนับสนุนการ
นําเสนอเผยแพรผลงานวิจัย 

สนับสนนุและสงเสริมใหคณาจารยหนาใหมมีงาน
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากข้ึน 
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จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.การทําบทความวิจัยและบทความวิชาการของ

อาจารยประจาํและนักวิจัย 
2.การทําตําราหรือหนังสือเพื่อรับการประเมินตาม

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา 
3.การผลิตงานสรางสรรคและนาํไปเผยแพรใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 

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

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
มีฐานขอมูลผลงานตีพิมพที่เปนปจจุบันและพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.3 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  

1. รศ.ดร.กรินทร  กาญทนานนท 
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 
1)ผศ.ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ 2)อ.ปยะ  กลาประเสริฐ 
3)อ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี 4)อ.อัจจิมา  ม่ันทน  
5)น.ส.กรรณิกา สรอยสําโรง 6)น.ส.กัญชญาวีร กุลพิพัฒนเตชนาถ 
7)น.ส.จิตินันท  พันธสุจริต 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน /คณะ/วิทยาลัย  

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

 

mailto:research@vru.ac.th
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่ 3.1   : การบริการวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบ : รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 
 ขอ 1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
 มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการรวมกับคณะ ไดจัดประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการรับใชสังคม (เอกสารหมายเลข 3.1.1(1) - (3.1.1(3))  เพื่อกําหนด
ชุมชนเปาหมายของการใหบริการวิชาการรับใชสังคม ซึ่งเปนพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยไดไปดําเนินการบริการวิชาการ 
และการวิจัย พบวา ผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชนมีความตองการใหมหาวิทยาลัยไปแกปญหา ตลอดจน
ชุมชนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความพรอมของชุมชนในการ
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
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร และวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ และตัวแทนจากชุมชนสวนพริกไทย ชุมชนคลองหา ชุมชนเขาสามสิบ ชุมชนไทรเดี่ยว 
และชุมชนวังใหมรวมคิด รวมวางแผนเพื่อจัดทําเปนแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2560 (เอกสารหมายเลข (3.1.1(6)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

3.1.1(1) บันทึกขอความเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริการวชิาการ 
3.1.1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริการวชิาการ วนัที่ 4 กรกฎาคม 2559 
3.1.1(3) คําสั่งที ่1799/2559 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการรับใชสังคม  

ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 
3.1.1(4) แบบสาํรวจความตองการรับบริการวิชาการ 
3.1.1(5) ผลการสาํรวจความตองการบริการวิชาการของชุมชนหรือองคการกลุมเปาหมาย 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
3.1.1(6) แผนบริการวชิาการของมหาวิทยาลัย 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
ใหความรูเก่ียวกับเทคนิคการทํากอนเห็ดนางฟาภูฏาน 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
การเสียบยอดมะนาวบนตอมะขวิดทําใหชุมชนสามารถจําหนายก่ิงและลูกมะนาวเปนการสรางรายไดเพิ่มข้ึน 
นอกจากนี้ชุมชนพบปญหาเชื้อราสนิมที่ลูกมะนาว ชุมชนมีความตองการใหมหาวิทยาลัยไปใหความรูและฝก
ปฏิบัติทําจุลินทรียวิถีธรรมชาติ เพื่อแกปญหาเชื้อราสนิม ลดการใชสารเคมี และเปนการบํารุงดินใหมี
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) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการรับใชสงัคมและตัวแทนชุมชน 

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 
3.1.2(3) แผนบริการวชิาการของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560 
3.1.2(4) โครงการตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตําบลคลองหา(การเพาะเห็ดนางฟาภูฏาน) 
3.1.3(5) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบล 

สวนพริกไทย(จุลนิทรียวิถีธรรมชาติ) 
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
จําหนายก่ิงและลูกมะนาวเปนการสรางรายไดเพิ่มข้ึน หลังการติดตาม พบวา มะนาวมีผลผลิตลดลง ชุมชน
ตองการใหมหาวิทยาลัยไปตรวจสภาพดิน เพื่อตองการหาวิธีการปรับปรุงดินใหเหมาะสมแกการเพาะปลูก 
ในปงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูและคําแนะนําการตรวจสภาพดินและการปรับปรุงดินให
มีคุณภาพและผลผลิตเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ชุมชนตองการลดการใชสารเคมีในการเพาะปลูก ปรับปรุงดิน และ
การบําบัดน้ําเสียมหาวิทยาลัยไดไปใหความรูและคําแนะนําการทําจุลินทรียวิถีธรรมชาติ สําหรับไลแมลง 
ปรับปรุงดิน ระบบน้ําที่มีแรธาตุสมบูรณเหมาะแกการอยูอาศัยของสัตวน้ํา และทําเปนอาหารสําหรับเลี้ยง
สัตว ในปงบประมาณ 2560  
  หลังจากการอบรมชุมชนไดนําความรูไปทําจุลินทรียเพื่อใชในการเพาะปลูก ไดแก ขาวพืชผัก
สวนครัว บําบัดน้ําเสีย และทําเปนอาหารสําหรับเลี้ยงเปด ไก ทําใหลดการใชสารเคมี ลดตนทุนการผลิต 
สรางผลผลิตที่ปลอดสารเคมี และทําใหชุมชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน ซึ่งพบจากการตรวจสุขภาพประจําป  
  ชุมชนสวนพริกไทย เดิมมีอาชีพเกษตรกรปลูกขาวขาย และขายขาวเปลือกใหโรงสี ซึ่งราคา
ขาวเปลือกมีราคาถูก ในป พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยไดไปจัดเวทีประชาคมและไปใหความรูเร่ืองขาวกลอง 
และแนะนําใหจัดตั้งกลุมปลูกขาวกลอง โดยไมตองขายขาวเปลือกใหโรงสี ซึ่งมหาวิทยาลัยไดสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื้อเคร่ืองสีมือ จํานวน 1 เคร่ือง เพื่อใหชุมชนสีขาวขายเอง ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน 
หลังจากการติดตาม พบวา ชุมชนผลิตขาวกลองไมทันตอการขาย จึงจัดซื้อเคร่ืองสีขาวกลองไฟฟาขนาดเล็ก
อีก 1 เคร่ือง ตอมามหาวิทยาลัยไดไปแนะนําการปลูกขาวหอมนิล ออกแบบบรรจุภัณฑ และตราสินคา ซึ่ง
เปนที่นิยมของผูบริโภค และไดนํากลุมชุมชนสวนพริกไทยไปรวมจัดนิทรรศการ จําหนายสินคาที่ทําเนียบ
รัฐบาล คุรุสภา เมืองทองธานี หางสรรพสินคาฟวเจอรพารค รังสิต และอ่ืนๆ ทําใหผลิตภัณฑมียอดจําหนาย
เพิ่มมากข้ึน ในป พ.ศ. 2550 ชุมชนไดรับคัดเลือกเปนศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนดีเดน ประเภท
ขาวอ่ืนๆ และไดรับการคัดเลือกเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพทํานา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2554 สําหรับในป 
พ.ศ. 2559 ชุมชนไดรับรางวัลชนะเลิศ “บานสวยเมืองสุข” ระดับจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศ “หมูบาน
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง” จากการติดตาม พบวา ชุมชนมีความตองการสรางรายไดเพิ่มจากการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากขาวหอมนิล และขาวหอมปทุมธานี โดยมหาวิทยาลัยไดไปใหความรูการแปรรูปขาวเปนขาวตัง 
และขาวแตน ซึ่งปจจุบันชุมชนไดนําความรูที่ไดรับไปสรางเปนอาชีพเสริมทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน (เอกสาร
หมายเลข (3.1.3(1) - (3.1.3(2) ,(3.1.3(5) และ (3.1.3(9)) 
 2. ชุมชนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
  ในปงบประมาณ 2558 ชุมชนตองการทําอาชีพเสริม การทําน้ําพริกและหมี่กรอบ 
มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูเทคนิคการทําน้ําพริกและหมี่กรอบ หลังจากไปใหความรูชุมชนไดมีการรวมกลุม
ของผูสูงอายุทําน้ําพริกและหมี่กรอบ เพื่อจัดจําหนายภายในชุมชน ภายหลังมหาวิทยาลัยไดมีการไปติดตาม
พบวาชุมชนไดมีการนําหมี่กรอบและน้ําพริกไปขายภายในและภายนอกชุมชน ทําใหชุมชนมีรายไดและมี
ความตองการอยากสรางมูลคาเพิ่มในดานผลิตภัณฑ จึงแจงความตองการใหกับมหาวิทยาลัยทราบ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงไดใหคําแนะนําการทําบรรจุภัณฑ และตราสินคาที่เหมาะสม ซึ่งเปนสรางโอกาสใหชุมชน
สามารถจําหนายผลิตภัณฑภายในและภายนอกชุมชน เชน ศูนยราชการ ศาลากลางจังหวัด หางสรรพสินคา
ฟวเจอรพารค รังสิต และศูนยจําหนายสินคาภายในชุมชนไดปริมาณมากข้ึน นอกจากนี้ในปงบประมาณ 
2559 ชุมชนไดจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยมีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายทําใหทราบรายไดที่
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เพิ่มข้ึน สามารถพึ่งตนเองได และเปนศูนยเรียนรูและศึกษาดูงานของชุมชนโดยนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตจนไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
  ในปงบประมาณ 2559 ชุมชนไดรับงบประมาณโครงการประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และไดขอคําแนะนําจากมหาวิทยาลัยในการเพาะเห็ดนางฟาภูฏาน มหาวิทยาลัยไดไปให
ความรูเก่ียวกับเทคนิคการทํากอนเห็ดนางฟาภูฏาน (เอกสารหมายเลข 3.1.3(6))จนชุมชนสามารถผลิต
กอนเชื้อเห็ดไวเพาะปลูกและจําหนายในชุมชน ตอมาชุมชนไดมีการขยายโรงเรือนเพิ่ม เนื่องจากลูกคามี
ความตองการกอนเชื้อเห็ดและดอกเห็ดเพิ่มข้ึน หลังจากการติดตาม พบวา มีเห็ดบางสวนที่ไมสมบูรณ ซึ่ง
ชุมชนมีความตองการนําเห็ดที่ไมสมบูรณมาสรางมูลคาเพิ่ม โดยการแปรรูปเห็ดเปนแหนมเห็ด (เอกสาร
หมายเลข 3.1.3(7) - 3.1.3(8)) 
  ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูเร่ืองการแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ดนางฟา
ภูฏานเปนแหนมเห็ด หลังจากใหความรูชุมชนไดผลิตแหนมเห็ดบริโภคและจําหนายภายในชุมชน ทําให
ชุมชนใชประโยชนจากผลผลิตเห็ดไดทั้งหมด รวมทั้งทําใหชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน(เอกสารหมายเลข 
(3.1.3(11) - (3.1.3(13)) 
 3. ชุมชนตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ ตําบลไทรเดี่ยว อําเภอคลองหาด และตําบลวังใหม 
อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว 
  ในปงบประมาณ 2557 ผูบริหารและครู โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานน้ําออม  
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงกบินทร  จังหวัด
สระแกว มีความตองการพัฒนาความรูภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดไปจัดคายใหความรู
ภาษาอังกฤษแกนักเรียนและครู หลังจากใหความรูนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารกับเพื่อน 
และครู ดีข้ึน 
  ในปงบประมาณ 2558 ผูบริหารและครู โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานน้ําออม  
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 หลังจากใหความรูนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาไทยดีข้ึน 
  ในปงบประมาณ 2560 ผูบริหารและครู โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานน้ําออม  
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงกบินทร จังหวัด
สระแกว ตองการใหมหาวิทยาลัยไปใหความรูวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เนื่องจากนักเรียนมีผลการ
เรียน O-Net ระดับต่ํากวาเกณฑ มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 
วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร หลังจากอบรมพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน (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) โครงการขับ เคลื่ อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตํ าบล 

สวนพริกไทย (จุลินทรียวิถีธรรมชาติ) 
3.1.3(3) โครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง 
3.1.3(4) โครงการรักการอานภาษาไทย โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง 
3.1.3(5) โครงการปรับปรุงดินเพื่อผลผลติที่ยั่งยืน ชุมชนตําบลสวนพริกไทย 
3.1.3(6) โครงการตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตาํบลคลองหา 
3.1.3(7) โครงการสงเสริมอาชีพตาํบลคลองหา (น้ําพริก และหมี่กรอบ) 
3.1.3(8) โครงการขับ เคลื่ อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตํ าบล 

คลองหา (ทําแหนมเห็ด) 
3.1.3(9) โครงการแปรรูปผลิตภัณฑขาวหอมนิล ขาวหอมปทุมธานี (ขาวตัง และขาวแตน) 
3.1.3(10) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง 
3.1.3(11) วีดิทัศนสัมภาษณชุมชนตําบลคลองหาและตาํบลสวนพริกไทย 
3.1.3(12) วีดิโอรายการ Thai PBS 
3.1.3(13) บัญชีรายรับ – รายจาย  

 ขอ 4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
 ชุมชนเปาหมาย 3 พื้นที่ ไดดําเนินการพฒันาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
 1. ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
  มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูและคําแนะนําการเสียบยอดมะนาวบนตอมะขวิด หลังจากอบรม
ชุมชนไดนําความรูไปขยายพันธุโดยการเสียบยอดมะนาวบนตอมะขวิดทําใหชุมชนสามารถจําหนายก่ิงและลูก
มะนาวเปนการสรางรายไดเพิ่มข้ึน ในปตอมา พบวา มะนาวมีผลผลิตลดลง มหาวิทยาลัยไดไปตรวจสภาพดิน 
เพื่อตองการหาวิธีการปรับปรุงดินใหเหมาะสมแกการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ชุมชนตองการลด
การใชสารเคมีในการเพาะปลูกพืช ไดแก ขาว และพืชผักสวนครัว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไปใหความรูและ
คําแนะนําการทําจุลินทรียวิถีธรรมชาติ สําหรับไลแมลง  ปรับปรุงดิน ระบบน้ําที่มีแรธาตุสมบูรณเหมาะแกการ
อยูอาศัยของสัตวน้ํา และทําเปนอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว หลังจากอบรมชุมชนไดนําความรูไปประยุกตในการ
ทําจุลินทรียเพื่อการเพาะปลูกพืชตางๆ เลี้ยงสัตว และบําบัดน้ําเสีย จากการติดตาม พบวา ตนทุนการผลิต
ลดลง ไดผลผลิตปลอดสารพิษทําใหชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและมีสุขภาพที่ดีข้ึน 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 
ซึ่งเปนการสรางโอกาสใหชุมชนสามารถจําหนายผลิตภัณฑเพิ่มข้ึน โดยมีชองทางการจําหนายทั้งภายในชุมชน
และภายนอกชุมชน เชน ศูนยราชการ ศาลากลางจังหวัด หางสรรพสินคาฟวเจอรพารค รังสิต และศูนย
จําหนายสินคาภายในชุมชน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดแนะนําชุมชนจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให
สมาชิกในชุมชนเปนเจาของผลิตภัณฑ โดยรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และแบงรายไดดวยความยุติธรรม 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยไดไปอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย หลังจากการอบรมชุมชนได
นําความรูมาจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายทําใหทราบรายไดที่เพิ่มข้ึน สามารถพึ่งตนเองได ตลอดจนเปนศูนย
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เรียนรูและศึกษาดูงานของชุมชนโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตจนทําใหชุมชนไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  
  จากที่มหาวิทยาลัยไดไปลงพื้นที่อยางตอเนื่องทําใหทราบความตองการของชุมชนเร่ือง การ
เพาะเห็ดนางฟาภูฏาน จึงไดไปใหความรูและคําแนะนําการเพาะเห็ดนางฟาภูฏาน และการทํากอนเห็ดนางฟา
ภูฏาน จนชุมชนสามารถผลิตกอนเชื้อเห็ดไวเพาะปลูกและจําหนายในชุมชน ตอมาชุมชนไดมีการขยาย
โรงเรือนเพิ่ม เนื่องจากลูกคามีความตองการกอนเชื้อเห็ดและเห็ดจํานวนเพิ่มข้ึน หลังจากมหาวิทยาลัยไป
ติดตาม พบวา มีเห็ดบางสวนที่ไมสมบูรณ ซึ่งชุมชนมีความตองการนําเห็ดที่ไมสมบูรณมาสรางมูลคาเพิ่ม โดย
การแปรรูปเห็ดเปนแหนมเห็ด มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูการทําแหนมเห็ดจากเห็ดที่ไมสมบูรณ จากการ
ติดตาม พบวา ชุมชนไดผลิตแหนมเห็ดไวบริโภคและจําหนายภายในชุมชน ซึ่งชุมชนใชประโยชนจากผลผลิต
เห็ดไดทั้ งหมด  จึ งทํา ใหชุมชนมี รายได เพิ่ ม ข้ึน  และชุมชนไดมี การพัฒนาตนเองอย างตอ เนื่ อง 
(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
ชายแดนบานน้าํออม โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุง
กบินทร จังหวัดสระแกว ทําใหนักเรียนและครู มีความรูและทักษะในการใชภาษาอังกฤษในสื่อสารดีข้ึน ตอมา
มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูการปลูกผักปลอดภัยและการปรับสภาพดินโดยใชปุยอินทรีย ซึ่งทําใหนักเรียนและ
ครูผลิตปุยอินทรีย และปลูกผักปลอดภัยสําหรับโครงการอาหารกลางวัน และในครัวเรือน จากการติดตาม 
พบวา นักเรียนเขียนและอานภาษาไทยไมถูกตอง มหาวิทยาลัยไดจัดคายใหความรูการรักการอานภาษาไทย 
เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาไทยดีข้ึน อีกทั้งมหาวิทยาลัยไปใหความรูวิชาวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง
(เอกสารหมายเลข3.1.3(9)) เนื่องจากนักเรียนมีผลการเรียน O-Net ระดับต่ํากวาเกณฑ ซึ่งทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน  

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

3.1.4(1) โครงการอบรมการเสียบยอดมะนาวบนตอมะขวิด 
3.1.4(2) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบล 

สวนพริกไทย (จุลินทรียวิถีธรรมชาติ) 
3.1.4(3) โครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง 
3.1.4(4) โครงการรักการอานภาษาไทย โรงเรียน ตชด. 3 แหง 
3.1.4(5) โครงการปรับปรุงดินเพื่อผลผลติที่ยั่งยืน (ชุมชนตาํบลสวนพริกไทย) 
3.1.4(6) โครงการตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนตาํบลคลองหา) (เพาะเห็ด) 
3.1.4(7) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบล 

คลองหา (ทําแหนมเห็ด) 
3.1.4(8) โครงการสงเสริมอาชีพตาํบลคลองหา (น้ําพริก และหมี่กรอบ) 
3.1.4(9) โครงการแปรรูปผลิตภัณฑขาวหอมนิล ขาวหอมปทุมธานี (ขาวตัง และขาวแตน) 
3.1.4(10) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  

3 แหง 
3.1.4(11) วีดิทัศนสัมภาษณชุมชนตําบลคลองหาและตาํบลสวนพริกไทย 
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  
  มหาวิทยาลัยรวมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย ไดไปใหความรูและคําแนะนําในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตําบลสวนพริกไทย (เอกสารหมายเลข 3.1.5(3)) เร่ืองการทํา
จุลินทรียวิถีธรรมชาติสําหรับไลแมลง ปรับปรุงดิน ระบบน้ําที่มีแรธาตุสมบูรณเหมาะแกการอยูอาศัยของ
สัตวน้ําและทําเปนอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว โดยมหาวิทยาลัยไดใหความรูการทําจุลินทรียวิถีธรรมชาติสําหรับ
ไลแมลง และทําเปนอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว สวนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนวิทยากรใหความรูการปรับปรุงดิน และระบบน้ําที่มีแรธาตุที่สมบูรณ สวนองคการ
บริหารสวนตําบลสวนพริกไทยเปนหนวยงานที่อํานวยความสะดวกเร่ืองสถานที่ และอุปกรณที่ใชในการ
อบรม ตลอดจนประสานผูเขารับการอบรม คร้ังนี้ 
 2. ชุมชนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
  มหาวิทยาลัยรวมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และองคการบริหารสวนตําบลคลองหา ไดไปให
ความรูและคําแนะนําในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตําบล 
คลองหา (เอกสารหมายเลข 3.1.5(3)) เร่ืองการทําแหนมเห็ด โดยมหาวิทยาลัยไดใหความรูการทํา 
แหนมเห็ด สวนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนวิทยากรใหความรูชองทางการจัดจําหนาย  สวนองคการบริหาร
สวนตําบลคลองหาเปนหนวยงานที่อํานวยความสะดวกเร่ืองสถานที่ และอุปกรณที่ใชในการอบรม ตลอดจน
ประสานผูเขารับการอบรมคร้ังนี้  

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

3.1.5(1) หนังสือเชิญรวมลงนามบันทึกขอความตกลงความรวมมือดานบริการวิชาการ 
3.1.5(2) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางบริการวิชาการ (MOU) 
3.1.5(3) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(ชุมชนตําบลคลองหาและตาํบลสวนพริกไทย) 

 ขอ 6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตาม   
ขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งน้ีตองมี
อาจารยมาจากทุกคณะ 
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหแตละคณะ/วิทยาลัยสงอาจารยเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
บริการวิชาการตามแผนงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย
โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมซึ่งมีอาจารยจากทุกคณะ/วิทยาลัยเขามารวม
ดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการแกสังคม จํานวน 42 คน จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 443 คน คิดเปน
รอยละ 9.48 รายละเอียดดังนี ้
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 1. พ้ืนที่ชุมชนตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ  ตําบลไทรเดี่ยว อําเภอคลองหาด  และ
ตําบลวังใหม อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว   
  มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะครุศาสตร  จัดทํา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net  ในพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานน้ําออม และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงกบินทร จังหวัด
สระแกว เพื่อใหนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน ในกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร และ
กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขารวม จํานวน 5 คน 
(เอกสารหมายเลข 3.1.6(1) 
 2. พ้ืนที่ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
  มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเก่ียวกับการทําจุลินทรีย 
วิถีธรรมชาติไลแมลงและศัตรูพืช ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขารวม จํานวน 9 คน (เอกสาร
หมายเลข 3.1.6(2))  
  มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเก่ียวกับการพัฒนา
อาชีพและการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขารวม จํานวน 5 คน 
  มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เก่ียวกับการพัฒนา 
บรรจุภัณฑ และตราสินคา ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขารวม จํานวน 3 คน 
 3. พ้ืนที่ชุมชนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
  มหาวิทยาลั ย  โดยสํ านั กส ง เส ริมการ เ รียน รู และบ ริการวิ ช าการ  ร วม กับคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  จัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เก่ียวกับการ
แปรรูปเห็ดนางฟาภูฏานเปนแหนมเห็ดเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขา
รวม จํานวน 5 คน (เอกสารหมายเลข 3.1.6(3)) 
  มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะวิทยาการจัดการ 
จัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เก่ียวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ ตรา
สินคา และการจัดจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขารวม จํานวน 5 คน 
  มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะสาธารณสุข
ศาสตร จัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
เบื้องตน ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขารวม จํานวน 4 คน  

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

3.1.6(1) คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-
NET)โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง 

3.1.6(2) คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตําบลสวนพริกไทย (การทําจุลินทรียวถีิธรรมชาติ) 

3.1.6(3) คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตําบลคลองหา (การแปรรูปเห็ดนางฟาภูฏาน) 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) 5.00 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 3.1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีหนวยประสานงานบริการวิชาการ 
ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ควรมีการบูรณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 
 

1. ควรมีการตั้งคณะกรรมการประสานงานบริการ
วิ ช าการภายในมหาวิ ทยาลั ย  และภายนอก
มหาวิทยาลัยพรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการใหชัดเจน  

2. ควรพัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อนงาน
บริการวิชาการ โดยการบูรณาการพันธกิจรวมกัน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 3.1 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ละเอียด  ขจรภัย ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  

1) ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ  นาคภิบาล 2)  ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 
3) นางสาวสายพิน ทาทอง  4) นางสาวบุญญรักษา อรรถพันธ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
คณะ/วิทยาลัย 

โทรศัพท : 02-9093026 โทรศัพท : 02-9093026 

E-mail : learnoffice@vru.ac.th E-mail : learnoffice@vru.ac.th 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 4.1   : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดตัวบงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบ : รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6-7 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 
 ขอ 1. กําหนดผูรับผดิชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

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
ถูกตอง กําหนดนโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไวในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานัก
ศิลปวัฒนธรรม กําหนดบทบาทหนาที่เก่ียวกับการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการ
พัฒนาองคความรูที่ดียิ่งข้ึน 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) คําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 1070/2559 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2559 

 ขอ 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
 มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คร้ังที่ 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)) โดยในแผนปฏิบัติการ ประจําป 2560 ไดกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณจํานวน 675,000 บาท มีจํานวนโครงการตามแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรทั้งสิน้จํานวน 11 โครงการ    

วัตถุประสงคของแผน 
 1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 
เผยแพรวัฒนธรรมไทย 
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 2. เพื่อสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ในระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติ และระดับสากล 
 3. เพื่อสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางเพียงพอและเหมาะสม 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 
 1. รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80 
 2. จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มีความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ จํานวนไม
นอยกวา 1 เครือขาย 
 3. รอยละการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 80  

 ซึ่งตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนไดกําหนดไวในเลมแผนปฏิบัติการ สํานักศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2560 และไดนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 
8 กันยายน 2559 (เอกสารหมายเลข 4.1.2(3)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ 
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 คร้ังที่ 9/2559 วันพฤหัสบดี

ที่ 8 กันยายน 2559 ณ หอง สสร.302 ชั้น 3 อาคารสงเสริมการเรียนรู 

 ขอ 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 สํานักศิลปวัฒนธรรม ไดกําหนดใหคณะกรรมการเพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนผูรวมรับผิดชอบกํากับติดตามการดําเนินงาน
โครงการ และมีเจาหนาที่เปนผูจัดเก็บขอมูลในการติดตามผลการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 4.1.3(1)) 
โดยมีการดําเนินงานดังนี ้  
 1. ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมเปนผูกํากับติดตามผานทางบันทึกขอความตอผูรับผิดชอบ   
 2. มีผู กํากับติดตามดูแลตัวบงชี้วัด ติดตามผลการดําเนินงานในการประชุมระหวางการ
ดําเนินงาน มีการติดตามผลการดําเนินงานโดยกําหนดขอตกลงใหผูรับผิดชอบโครงการในแตละโครงการตอง
ดําเนินการสรุปผลการดําเนินโครงการเปนรูปเลม และนํารายงานสรุปผลโครงการใหแกคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมในทุกคร้ังหลังเสร็จสิ้น
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 

คร้ังที่ 3/2559 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม 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
วัตถุประสงคของแผน 

คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ/ไมบรรล ุ หมายเหตุ 

1.รอยละความสําเร็จของโครงการ/
กิจกรรมตามแผนทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการดําเนนิการ
บรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนด   

ไมนอยกวา 
80 
 

11 
โครงการ 

คิดเปนรอย
ละ 100 

บรรลุ มี 11 โครงการ 

2.จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มีความ
รวมมือดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ตางประเทศ  

1 เครือขาย 6 เครือขาย บรรลุ มีเครือขาย
พันธมิตรที่มี
ความรวมมือ 
6 เครือขาย 

3. รอยละการเบิกจายงบประมาณ
ของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

คิดเปนรอย
ละ98.55 

บรรลุ การเบิกจาย  
คิดเปนรอยละ

98.55 
1. รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการ

ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนด  
 ผลการดําเนินงาน มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําเร็จตามแผน จํานวน 11 โครงการ 

จากทั้งหมด 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 บรรลุเปาหมาย รายละเอียดดังนี้ 
 1.1  โครงการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดจีักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีการจัดกิจกรรมจํานวน 3 คร้ัง 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 โครงการวารสารศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  
 1.8 โครงการรักษวัฒนธรรม (สวนสังคีต) ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณจัด

กิจกรรมจํานวน 4 คร้ัง  เมื่อวันที่  1 มีนาคม- 31 พฤษภาคม 2560 ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 1.9 โครงการพัฒนาการเครือขายและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ เรือน
ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   

 1.10 โครงการวันแมแหงชาต ิประจําปงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ เรือนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

 1.11 โครงการงานบริหารสํานักงาน ตั้งเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
2. จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มีความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ       

คาเปาหมายไมนอยกวา 1 เครือขาย 
 ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการเครือขายพันธมิตรที่มีความรวมมือดาน

ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ จํานวน 6 เครือขาย บรรลุเปาหมาย  รายละเอียดดังนี้ 
 02.1 บันทึกความรวมมือเผยแพรพระพุทธศาสนา “สรางคนดีใหมีคุณธรรม” ระหวางมูลนิธิ

พิพิธภัณฑพระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
รายละเอียด มหาวิทยาลัยไดเขารวมภาคีเครือขายสรางคนดีใหมีคุณธรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
และเขารวมงานเสวนาพิเศษ “สรางคนดีใหมีคุณธรรม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ หอประชุม
ศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ ผูเขารวมกิจกรรม อาจารย 
และบุคลากร นักศึกษา 18 คน 

 2.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการบริการวิชาการและศึกษาวิจัยดานศิลปะ วัฒนธรรม 
ศาสนา ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินโดยเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหวางสํานักศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 31 แหง วันจันทรที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ หองสิริราชภัฎสํานักศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (สวนวังจันทน) จังหวัดพิษณุโลก 

 2.3 0บันทึกความรวมมือ “การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ระหวาง 0 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กับUNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES &HUMANITIES 
(VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม0 รายละเอียด มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ 0UNIVERSITY 
OF SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES (VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ 019-22 มิถุนายน 
2560 ผูเขารวมกิจกรรม อาจารย นักศึกษา จํานวน 10 คน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม        
ณ 0มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางวันที่ 03-5 กรกฎาคม 2560 ผูเขารวม
กิจกรรม อาจารย บุคลากรและ นักศึกษา 30 คน 

0 2.4 บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง 10 หนวยงานงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ทั้ง 10 หนวยงานตกลงรวมกันในความรวมมือใหการสงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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โดยแตละหนวยงานจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการสงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ประโยชนตอการพัฒนาสังคม และสามรถบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน 

0 2.5 บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กับองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี   

0 2.6 บันทึกขอตกลงความรวมมือในการสรางเครือขายพัฒนานักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อแสดงเจนนารมณืรวมกันในการสรางเครือขายการศึกษา ระหวาง คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร0(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
ไดดําเนินการไปแลวมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการอ่ืนๆ ใหสอดคลองและตรงกับสถานการณ
ในปจจุบัน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 
31 กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 

 
 ขอ 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักศิลปวัฒนธรรมมีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแผนและ
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
ควร กํ าหนดตั วชี้ วั ดความสํ า เ ร็ จตาม
วัตถุประสงคของแผนใหสามารถสะทอน
ความสําเร็จไดอยางแทจริง   
 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ของสํานักศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 
2559 โดยไดกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนรวมทั้ งจั ดสรรงบประมาณเพื่อ ใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน ดังนี้ 

1)รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย
ตามเกณฑที่กําหนด เปาหมายรอยละ 50 

2)จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มีความรวมมือดาน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ เปาหมาย 1 เครือขาย 

3)รอยละการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
ซ่ึงตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนไดกําหนดไวในเลม

แผนปฏิบั ติ การประจํ าป งบประมาณ 2560 สํ านั ก
ศิลปวัฒนธรรมและไดนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559  

มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักศิลปวัฒนธรรมมีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแผนและ
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป ดังนี้ 

1. การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป 
 ปงบประมาณ 2560 สํานักศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการจัดประชุมประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 เพื่อรวมพิจารณา
นําผลการประเมินและขอเสนอแนะที่ไดจากการดําเนินงานแตละโครงการในปงบประมาณ 2559 มาจัดทํา
แผนปฏิบัติการและกิจกรรม/โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2560 โดยผลประเมิน
ในปที่ผานมา พบวางบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ และการจัดกิจกรรมไมครอบคลุมทุกคณะ มี
บางกิจกรรมที่จัดซ้ําซอนกับคณะ ดังนั้น ในปแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 จึงไดจัดสรร
งบประมาณในการดําเนินงานในปงบประมาณใหเพิ่มข้ึน เชน โครงการวันลอยกระทง ในป 2559 ใช
งบประมาณ จํานวน 120,000 บาท ไดปรับเพิ่มงบประมาณเปน 135,000 บาท รวมถึงไดมีการวางแผนโครงการ/
กิจกรรมใหมีความครอบคลุมทุกคณะและลดกิจกรรมที่จัดซ้ําซอนกับคณะ  

2. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม 
 2.1 ปรับปรุงกิจกรรม/โครงการใหเหมาะสมสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน 
  สํานักศิลปวัฒนธรรมไดมีการปรับปรุงแผนการจัดโครงการใหมีความเหมาะสมสอดคลอง

กับเหตุการณปจจุบัน เชน โครงการวันลอยกระทงไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากพระบาทสมเด็จ         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 รัฐบาลประกาศงดจัดงาน 
ร่ืนเริง 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  

  - โครงการรักษวัฒนธรรมไทย ปกติจะใชสถานที่บริเวณลานวัฒนธรรม (ลานติ้ว) แต
เนื่องจากสภาพแวดลอมไมเหมาะสมในการแสดงนาฏศิลปไทย และการแสดงอาหารพื้นบาน 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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ข้ึนในวันที่ 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
คณะเขามามีสวนรวมในการจัดโครงการในแตละคร้ัง มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนนักศึกษาเขารวมชมรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย (เอกสารหมายเลข 4.1.5(2)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ 
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 โดยชองทางดังนี ้
 1. การจัดทําวารสารวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ปที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจําป 2559 และนํา
วารสารเผยแพรในงานสําคัญตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน งานวันเจาฟา สงใหกับคณะและหนวยงานภายใน
และภายนอก 
 2. การประชาสัมพันธผานเว็บไซตสํานักศิลปวัฒนธรรมประกอบดวยฐานขอมูลความรูดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน ในจังหวัดปทุมธานี และภาพผลงานการแสดงทั้งในและตางประเทศ  
 3. การเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดโครงการแตละคร้ัง 
มีดังนี้ 
  3.1 ปายประชาสัมพันธและลงเว็บไซตเชิญชวนเขารวมกิจกรรม 
  3.2 เก็บภาพกิจกรรมและองคความรูในการจัดกิจกรรม 
  3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมในรูปเลมเพื่อเปนฐานขอมูลการรวบรวมองคความรูที่ไดรับ 
(เอกสารหมายเลข 4.1.6(1)) 
  สรุปผลการดําเนินงาน และกิจกรรมของสํานักศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพรกิจกรรมหรือ
การบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน (เอกสารหมายเลข 4.1.6(2)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.6(1) วารสารวัฒนธรรมและภูมิปญญาทอง ถ่ิน ปที่  9 ฉบับที่  1 ประจําป  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 คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

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

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ 4.1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.มหาวิทยาลัย สงเสริมใหเกิดความรวมมือกับ
นักศึกษา อาจารย บุคลากรและชุมชน รวมกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน และของชาติ 

2. มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบและประสานการ
ทํ า ง าน กับหน วยงานทั้ งภาย ในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัย สามารถสรางเครือขายพันธมิตรที่มี
ความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ  

 มหาวิทยาลัย มีโครงการหรือกิจกรรมที่จะสงเสริม
ดานศิลปะและวัฒนธรรมใหกับนักศึกษาหรืออาจมี
การนํางานดานศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอน นอกจากนี้ควรสง เสริม
กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน อาจมี
การจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ
ในศิลปะและวัฒนธรรมในทองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี 
มากข้ึนเพื่อเปนการอนุรักษสืบสานใหเอกลักษณ
วัฒนธรรมที่ดีของทองถ่ินยังคงอยู 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.ควรกําหนดโครงการสรางความภูมิใจในเร่ือง

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งการตระหนักการอนุรักษและการ
พัฒนาใหเกิดกับนักศึกษา ศิษยเกา ผูปกครองและ
ประชาชนในชุมชน 

2.มหาวิทยาลัยและคณะควรเรงสรางเครือขาย
ความรวมมือ ดานศิลปวัฒนธรรมชุมชนและองคกร
อ่ืนๆ 

สํานักศิลปวัฒนธรรมควรเนนการทําดําเนินงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนใหมากข้ึนอัน
เนื่องมาจากสํานักศิลปวัฒนธรรมเปนแหลงที่ตั้ง
ใกลชิดกับชุมชนจะเปนสวนเสริมใหนักศึกษาไดมี
ความรูความเขาใจและอนุรักษสืบสานความเปน
วัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูตอไปไดจะทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไดดียิ่งข้ึน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
การสงเสริมศิลปวฒันธรรมทองถ่ินใหออกสูระดับสากลนัน้ควรเร่ิมจากการประสานความรวมมือในระดับ
ทองถ่ินและการพฒันาสื่อเพื่อนําเสนอวัฒนธรรมออกสูสากล 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 4.1 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
1) ผูชวยศาสตราจารย 2) ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
3) อาจารยนันทิยา  รักตประจิต  
4) นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) นางเบญจภัคค  ธนแพรวพันธ 2) นางนันทิกานต บุตรบาล 

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

E-mail : tong_top3135@hotmail.com 
nuntigan_pae@hotmail.com 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 5.1   : การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี ้ : 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 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 
 ขอ 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และ
เปาหมายของแผนกลยุทธ 
 มหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2560  โดยจัดทําคําสั่งที่1400/2559 เร่ือง ให อาจารย ขาราชการและบุคลากร ไปเขา
รวม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง“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
สําคัญ คือ บัณฑิตมีความพรอมรับการพัฒนาและไดรับการยอมรับเร่ืองความซ่ือสัตย ขยัน อดทน มี
การบรูณาการการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหนักศึกษามีการผลิตผลงานการวิจัย
และนวัตกรรม สนับสนุนใหเพิ่มทักษะความรูความสามารถของบุคลากร ดานจุดออน คือ บัณฑิตขาดทักษะ
ดานภาษาตางประเทศ และยังขาดความรักในมหาวิทยาลัย การบริหารการปฏิบัติการดานการวิจัยและการ
เผยแพร เกิดผลนอยไมถึงเกณฑที่พึ่งประสงค บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนขาดทักษะความรูใน
การปฏิบัติงาน และการพัฒนาความกาวหนาในสายงาน รวมถึงขาดความรักและความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัยยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การใชประโยชนในสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ทรัพยากร
เพื่อการศึกษาดานโอกาส คือ มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศทําใหมีการ
ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรในระดับ AC พัฒนางานเพิ่มรายไดจากการดําเนินงานใหกับมหาวิทยาลัย และ
ดานภัยคุกคาม คือ นโยบายของรัฐ กฎระเบียบขอบังคับของรัฐ ไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานและนโยบายการยุบ
รวมมหาวิทยาลัย การถูกตรวจสอบกํากับ จาก สกอ. มีความซ้ําซอน มีการแขงขันสูงทําใหสูญเสียบุคลากรที่
มีคุณภาพ งบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจบางดานไมเพียงพอ 
 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดวิสัยทัศน คือ “สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อการพัฒนาทองถ่ินใน
อุษาคเนย” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร การดําเนินการทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 
 1. การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
 2. การวิจัยและสะสมองคความรูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
 3. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
 4. การทํานุบํารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและชาติ   
 5. การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเปนเลิศสูสากล 
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 และจัดทํารางแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 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)) 
เพื่อเปนกลไกในการบริหารดานการเงินใหเหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยไดแยกประเด็นยุทธศาสตรออกเปน 5 ประเด็นยุทธศาสตร โดยประมาณการจัดสรร
งบประมาณในแตละประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 
 
ตารางแสดงสัดสวนการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร 
สัดสวนการจัดสรรงบประมาณ (%) พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบณัฑิตโดยกระบวนการเรียนรู 
เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขาย
ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถ่ินใน
การพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

8.59 24.00 25.00 26.00 27.00 

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวตักรรมเพื่อตอบสนอง
ตอการแกไขปญหาทองถ่ิน  

1.89 3.00 4.00 5.00 6.00 

ยุทธศาสตรที่ 3 พฒันางานพนัธกิจสัมพันธ และ
ถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

0.76 2.00 3.00 4.00 5.00 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
รณรงค สรางจิตสาํนึกทางวฒันธรรม อนุรักษฟนฟูและ
เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการวัฒนธรรมทีน่ําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค  

0.23 1.00 2.00 3.00 4.00 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาระบบการบริหารการจัดการ
ที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

88.53 72.00 69.00 66.00 63.00 

รวม (1+2) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 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))   

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 
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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มติเห็นชอบอนุมัติ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(6))   

รายงานผลการดําเนินตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการ            
สภามหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เลขที่ 
06/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จังหวัดปทุมธานี (เอกสารหมายเลข 5.1.1(7)) เพื่อกํากับติดตาม
ความสําเร็จของตัวบงชี้ใหบรรลุผลตามเปาหมายของแผนกลยุทธ มีรายละเอียดดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ.
2560  มีการรายงานผลการปฏิบัติการตามตัวบงชีข้องแผนกลยุทธและแผนปฏิบตัิการ 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 เร่ือง “การทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560” ระหวางวันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 
2559  ณ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟบีช รีสอรทแอนดสปา จังหวัดระยอง 

5.1.1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 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) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป
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 เร่ือง 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 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่
ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเน่ือง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 
 จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําป
การศึกษา 2560 โดยมีหนาที่ กําหนดแนวทางในการดําเนินงานจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต 
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  
  - หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน เพื่อเปนศูนยสําหรับกระจายตนทุนตอหนวย
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. รายงานผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วิเคราะหความคุมคาของแตละคณะ/หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนตอ
หนวยผลผลิตที่มีคาสูง-ต่ํา แตกตางกัน โดยนําผลการวิเคาระหดังกลาวมาเปนแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาอาจารยและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 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) -รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต และแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ คร้ังที่ 1/2559  วันพฤหัสบดีที่  8  ธันวาคม 2559 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต และแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ คร้ังที่ 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 คร้ังที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 

9 กุมภาพันธ 2560 
5.1.2(8) เผยแพรผลการคํานวณผลผลิต www.vru.ac.th 
5.1.2(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต และแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพ คร้ังที่ 2/2560  วันจันทรที่ 28 สิงหาคม 2560 

 ขอ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบไปดวย รองอธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก 
ผูอํานวยการกอง และเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่วิเคราะหและระบุ
ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบตามคําสั่งที่ 1189/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และ ที่ 
6918/2559 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2559 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
(แกไขเพิ่มเติม) (เอกสารหมายเลข 5.1.3(1)) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดประชุมเพื่อวิเคราะหและ
ประเมินความเสี่ยง คนหาวิธีการและควบคุมความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได
ที่สงผลตอการดําเนินการตามพันธกิจของสถาบัน วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 (เอกสารหมายเลข 
5.1.3(2))  
 ในการระบุความเสี่ยง ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปจัดทํา (ราง) 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา โดยการระบุความเสี่ยง แบงตามประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น 
ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปจจัยเสี่ยงเร่ือง นักศึกษาไมสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยที่สะสมองคความรูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน เร่ือง ความรวมมือทาง
วิชาการและวิจัยรวมกับองคกรภายนอกยังมีนอย ทําใหไดรับงบประมาณวิจัยจากภายนอกนอย 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถ่ิน เร่ือง ความสนใจของประชาชนที่
ตองการพัฒนาดานบริการวิชาการนอย ทําใหกลุมเปาหมายของผูรวมโครงการไมเปนไปตามแผน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและชาติ เร่ืองคานิยมชอง
เยาวชนในปจจุบัน เนนวัตถุนิยมไมสนใจศิลปวัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน มี 5 เร่ือง ดังนี้ 
 1) สภาวะทางเศรษฐกิจทําใหมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย  
 2) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษาและบุคลากร 
 - ภัยจากบุคคลภายนอกที่เขามาในพื้นที่ VRU 
 3) ฐานขอมูลออนไลนของ สกอ. จํากัดการเขาถึงขอมูลลดลง 
 - จํานวนฐานขอมูลที่เขาไดมีจํานวนลดลงและจําเปนตองจายในอนาคต 

http://www.vru.ac.th/
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 และเมื่อทําการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงโดยพิจารณาจากเกณฑที่มีระดับความเสี่ยงสูง
มาก เปนความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไมได และตองจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยการเสนอ
มาตรการเพิ่มเติม มีดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปจจัยเสี่ยงเร่ือง นักศึกษาไมสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยที่สะสมองคความรูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน เร่ือง ความรวมมือทาง
วิชาการและวิจัยรวมกับองคกรภายนอกยังมีนอย ทําใหไดรับงบประมาณวิจัยจากภายนอกนอย 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถ่ิน เร่ือง ความสนใจของประชาชนที่
ตองการพัฒนาดานบริการวิชาการนอย ทําใหกลุมเปาหมายของผูรวมโครงการไมเปนไปตามแผน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน เร่ือง 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
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ 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
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ 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
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ 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 เร่ือง 
แตงตั้งคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย(แกไขเพิ่มเติม) 

5.1.3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการประชุม คร้ังที่1/2559          
วันอังคารที่ 13กันยายน 2559 

5.1.3(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการประชุม คร้ังที่2/2559           
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 

5.1.3(4) (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 
5.1.3(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดี                    

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) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการประชุม วันอังคาร                 

ที่ 31 มกราคม 2560 
5.1.3(8) รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน 

ประจําปการศึกษา 2559 
5.1.3(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 

กุมภาพันธ 2560 
5.1.3(10) บันทึกติดตามการรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ 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) รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน 
ประจําปการศึกษา 2559 

5.1.3(13) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
5.1.3(14) บันทึกติดตามการรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ 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  
  มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการรายงานผลการดําเนินการประหยัดพลังงานในที่ประชุม
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 และผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจ  
นอกจากนี้ยังมีสวนการตอบสนองเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก การปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบแสนอตอการ
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน TQF การใหทุนวิจัย การใหคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการ การตอบสนองตอชุมชน 
เชน การจัดอบรมเพื่อตอใบขับข่ีโดยการทําขอตกลงความรวมมือกับกรมการขนสง เปดใหบริการอบรมเพื่อสอบ
ใบขับข่ี การทําบริการดานวิจัยโดยทําความขอตกลงกับองคการบริหารสวนทองถ่ิน 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 โดยใหผูตรวจบัญชจีากภายนอกเปนผูตรวจ และสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยดานการเงินและงบประมาณ เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะดานการเงินและงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการนําระบบสามมิติ และระบบอ่ืนๆ ของกรมบัญชีกลางมาใชเพื่อเปนการตรวจสอบ
ทางการจัดซื้อ จัดจาง การตัดยอด การใชงบประมาณ เพื่อความถูกตองและโปรงใส และยังมีการแตงตั้งกรรมการ
กลางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง การตรวจรับ เปนผูตรวจสอบความถูกตองในการดําเนินการอีกทางหนึ่งดวย  และมี
หนวยงานตรวจสอบภายในที่ดําเนินการตรวจสอบกระบวนการที่เก่ียวของกับการการเงินและงบประมาณอีกคร้ัง  
รวมถึงมีการเผยแพรรายงานการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหาร
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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 คร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 การทบทวนแผนกลยุทธ 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2560 และแผนปฏิบัติการประจําป ใหขอเสนอแนะในทุกๆ เร่ือง ในการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทุกภาคเรียน  โดยภาคการศึกษาที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 
มกราคม 2560 และแสดงความคิดเห็นผานชองทางอ่ืน เชน  เว็บไซต Facebook กลองรับความคิดเห็นที่ตั้งอยูหนา
สํานักงานอธิการบดี โดยผูบริหารจะดําเนินการตอบในทุกๆ เร่ือง นอกจากนี้ในคณะกรรมการชุดตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย ยังมีผูแทนจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เชน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการประจําสวนราชการของหนวยงานตางๆ (เอกสารหมายเลข 5.1.4(13) – 
5.1.4(15)) 
 7) หลักการกระจายอํานาจ  อธิการบดีไดกําหนดและมอบอํานาจในการบริหารและการตัดสินใจแตละ
เร่ืองใหแกรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และคณบดี ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีการถายโอนอํานาจในการ
ตัดสินใจไปยังคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ตั้งข้ึน โดยมุงประโยชนของผู รับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง เชน คณะกรรมกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย  รวมถึงคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยอธิการบดี เชน คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 5.1.4(15) – 5.1.4(16)) 
 8) หลักนิติธรรม บริหารงานตามเจตนารมณของระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และประกาศที่เก่ียวของ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และจัดทําเอกสารรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ  
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 ในการพิจารณาอนุมัติเร่ืองตางๆ ในแตละคร้ังจะผานการพิจารณาที่ตองมี
ความเห็นชอบ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาบรรจุไวในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารชุดตางๆ อยางชัดเจน โดยใน
การประชุมหรือตกลงใชกลไกในการตัดสินใจ อาทิเชน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยจะ
รวมกันพิจารณางานบุคคลที่เก่ียวของกับพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยจะ
รวมกันพิจารณาเร่ืองการบริหารบุคคลของบุคลากรประเภทตางๆ กรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ตัดสินใจบริหารงานเร่ืองตางๆ 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) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูป ถัมภ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
5.1.4 (3) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ คร้ังที่ 6/2560  
5.1.4 (4) รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ความสําเร็จ และเปาหมายการดําเนินงานตาม

นโยบายสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2 

5.1.4 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 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) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยที ่03/2560 เร่ืองแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน

การเงินและงบประมาณ ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 
5.1.4 (12) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 03/2560 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ

พนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 
5.1.4 (13) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสวนราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1.4(14) คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 491/2559 เร่ือง มอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบใหรอง
อธิการบดี ลงวันที่ 6 มีนาคม 2559 

5.1.4(15) คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 853/2557 เร่ือง มอบหนาที่ความรับผิดชอบใหผูชวยอธิการบดี  
ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2557 

5.1.4(16) คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 748/2553 เร่ือง มอบอํานาจคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 

5.1.4 (17) ภาพถาย website  ตัวอยางการเผยแพรระบียบ  กฎหมาย ขอบังคับ และประกาศ 
5.1.4 (18) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานีวาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 2559 

5.1.4 (19) คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.1.4 (20) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 21/2559 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 
5.1.4 (21) คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 008/2557 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ลง

วันที่ 3 มกราคม 2557 และที่เพิ่มเติม 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
5.1.4 (22) ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 

9 กุมภาพันธ 2560 
5.1.4 (23) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

 ขอ 5 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตาม
ระบบ  
 มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานจัดการความรู (KM) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อทําหนาที่กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ สื่อสารและสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
จัดการความรู และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ทั้งระดับคณะ/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 เร่ือง 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 เดือน ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.5(2))เพื่อกํากับติดตามการ
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 คําส่ัง ประเด็นความรู ผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม 
1.เทคโนโลยี 
การเกษตร 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการ
ความรู เลขท่ี 
060/2560 ลงวันท่ี 8 
กุมภาพันธ 2560  

ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ 

ดานการผลิตบัณฑิต : ทุกหลักสูตรได
นําไปใชการจัดการเรียนการสอน 

ดานวิจัย เรื่อง งานวิจัยเชิงวิชาการ
และงานวิจัยชุมชน 

ดานวิจัย : มีการยื่นขอทุนวิจัยชุมชน 
จํานวน 1 คน คือ อ.ดร.ณัฐพงค  
จันจุฬา  

2.ครุศาสตร คณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการ
ความรู (KM) ป
การศึกษา 2559 
เลขท่ี 022/2560 ลง
วันท่ี 20 มกราคม 
2560  

ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง  
แนวคิดในการจัดการศึกษาในยุค 4.0  
 

ดานการผลิตบัณฑิต : คณาจารยใน
คณะครุศาสตรไดนําความรูมาใชใน
การเรียนการสอนในรายวิชากลุม
วิชาชีพของครุศาสตร 

ดานงานวิจัย เรื่อง การคัดสรร
กระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

ดานวิจัย : อาจารยใหนักศึกษาการ
รวมทําโครงการวิจัยกับอาจารยเพ่ือ
เรียนรูจากการลงมือทําวิจัย 

3.วิทยาการ
จัดการ 

คณะกรรมการพัฒนา
สถานบันสูสถาบัน
เรียนรู คณะวิทยาการ
จัดการ  เลขท่ี 
126/2559 ส่ัง ณ 
วันท่ี 23 มิถุนายน 
2559  

ดานการผลิตบัณฑิต มี 2 เรื่อง คือ   
1.การจัดการความรูดานการจัดทํา
ผลงานวิชาการ  
2.การจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) 

ดานการผลิตบัณฑิต : 1. มีอาจารย 
จํานวน 5 คน  สงผลงานเพ่ือขอเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ  
2.สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวได
นํามาประยุกตใชกับการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาสามารถทําให
นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงได 

ดานวิจัย คือ เรื่อง การเผยแพร 
ผลงานวิจัยอาจารยรวมกับนักศึกษา 

ดานวิจัย คือ สาขาวิชาการบัญชีมีการ
นําเสนอผลงานวิจัยนักศึกษารวมกับ
อาจารยเพ่ิมขึ้น สาขาวิชาการบัญชี จึง
ไดนําแนวปฏิบัติท่ีสาขาวิชาการบัญชี
ไดปฏิบัติไป  

4.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คณะกรรมการ
บริหารงานการจัดการ
ความรู (KM) เลขท่ี  
213/2559 ลงวันท่ี 
27 ธันวาคม 2559  

ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การ
ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ
นักศึกษาสูสมาคมอาเซียน  

ดานการผลิตบัณฑิต : สาขาวิชาเซรา
มิกสไดนําผลงานนักศึกษาไปโชว
ตางประเทศ ไดแก ประเทศไตหวัน 
และฟลิปปนส 
 

  ดานวิจัย เรื่อง การยกระดับมาตรฐาน
งานวิจัย/งานสรางสรรคเพ่ือเผยแพรใน
วารสารระดับชาติ/นานาชาติ จากผล
การดําเนินงานจัดการความรู องค
ความรูท่ีไดคือ 

ดานวิจัย คือ มีอาจารยสงบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ จํานวน 2 เรื่อง  

5.มนุษย 
ศาสตรและ
สังคมศาสตร 

คณะกรรมการจัดทํา
แผนการจัดการ
ความรู เลขท่ี 
022/2560 ลงวันท่ี 
20 มกราคม 2560 

ดานการผลิตบัณฑิต  เรื่อง การพัฒนา
นักศึกษาสูการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

ดานการผลิตบัณฑิต :  มีจํานวน 3 
สาขา ไดแก สาขารัฐประศาสนศาสตร 
นิติศาสตร และสาขาวิชาทัศนศิลป 
นักศึกษาจัดทําผลงานเชิงผลิตภาพ 
รวมจํานวน 50 คน 

ดานวิจัย เรื่อง แนวทางการวิจัยและ 
ผลผลิตท่ีไดจากงานวิจัย 

ดานวิจัย :  มีผลงานจากงานวิจัย 
จํานวน 2 ฉบับ 
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คณะ/วิทยาลัย คําส่ัง ประเด็นความรู ผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม 
6.วิทยา 
ศาสตรและ
เทคโนโลยี 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการ
ความรู เลขท่ี 
762/2559 ลงวันท่ี 
23 ธันวาคม 2559  

ดานการผลิตบัณฑิต : เรื่อง 
กระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพและ
สรางสรรคของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

ดานการผลิตบัณฑิต :  มีจํานวน 4 
สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม สาขาวิชา
เทคโนโนโลยีสารสนเทศ และ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร นําความรู
ไปใชในการสรางผลงานเชิงผลิตภาพ
ในรายวิชาฝกประสบ การณวิชาชีพ 

ดานวิจัย เรื่อง การเขียนบทความ
วิทยาศาสตรและการเขียนรายงานทาง
วิทยาศาสตรเพ่ือการเผยแพร 

ดานวิจัย : มีผลงานทางวิชาการ
จํานวน 4 ผลงาน 

7.วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการ
ความรู เลขท่ี 
004/2560 ลงวันท่ี 
17 มกราคม 2560 

ดานการผลิตบัณฑิต  เรื่อง การพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนแบบ Work-
Based Learning 

ดานการผลิตบัณฑิต คือ จํานวน 2 
สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ และ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ
ผูสูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา) 

ดานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
ดานการวิจัยสําหรับอาจารย “กิจกรรม
อบรมโปรแกรม SPSS” 

ดานวิจัย : มีอาจารย จํานวน 10 คน 
ท่ีนําไปใช 

8.สาธารณสุข
ศาสตร 

คณะกรรมการพัฒนา
สถาบันสูการเรียนรู 
เลขท่ี 024/2560 ลง
วันท่ี 27 กุมภาพันธ 
2560  

ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7)  

ดานการผลิตบัณฑิต : มีจํานวน 2 
หลักสูตร 
 

ดานวิจัย เรื่อง กระบวนการจัดทําวิจัย
และเผยแพรงานวิจัย 

ดานวิจัย : มีอาจารยจํานวน 2 คน 
ยื่นขอทุนวิจัย 

 
ระดับหนวยงานสนับสนุน จํานวน 7 หนวยงาน (เอกสารหมายเลข 5.1.5(4)) ไดแก 

ศูนย/สํานัก คําส่ัง ประเด็นความรู ผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม 
สํานักงาน
อธิการบดี 

คณะกรรมการจัดการความรู 
สํานักงานอธิการบดี ประจําป
การศึกษา 2559 เลขท่ี 2005 
ลงวันท่ี 30 สิงหาคม2559 

เทคนิคและวิธีการในการ
วิเคราะหคางาน 

มีบุคลากรยื่นขอตําแหนงวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชียวชาญ จํานวน 12 
ราย 

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการความรู 
เลขท่ี 333/2560 ลงวันท่ี 7 
กุมภาพันธ 2560 

การใชโปรแกรมระบบงาน
ทะเบียนของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

บุ ค ล า ก ร ทุ ก ค น ส า ม า ร ถ ใ ช
โปรแกรมระบบงานทะเบียนของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได 

สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะกรรมการจัดการความรู 
KM สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เลขท่ี 
1719 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 
2558 

การบริหารจัดการสมาชิก
หองสมุด ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรทุกคนสามารถใชงาน
ระบบการบริหารจัดการสมาชิก
หองสมุด ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักสงเสริมการ
เรียนรูและบริการ
วิชาการ 

คณะกรรมการดําเนินงานการ
จัดการความรู เลขท่ี 
2915/2559 ลงวันท่ี 10 
ธันวาคม 2559 

สูตรสําหรับลางสารเคมีท่ี
ปนเปอนมากับผักและเน้ือสัตว 

บุคลากรของสํานักฯ จํานวน 2 
คน คือนายปติพงศ ออนสําลี และ
นายธานี  ศรีนารถ โดยการอบรม
เชิงปฏิบัติการใหแกผู ท่ีสนใจท้ัง
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
จํานวนไมนอยกวา 4 ครั้ง 
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ศูนย/สํานัก คําส่ัง ประเด็นความรู ผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คณะกรรมการการจัดการ
ความรูประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา เลขท่ี 216/ 
2560 ส่ัง ณ วันท่ี 28 
มกราคม 2560 

เทคนิคการจัดประชุมและการ
เขียนรายงานการประชุม 

บุคลากรทุกคนสามารถจัดประชุม
และเขียนรายงานการประชุมได 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการการจัดการ
ความรู เลขท่ี 011/2560 ส่ัง 
ณ วันท่ี 215 มกราคม 2560 

การจัดการความรูเรื่องระบบการ
ตรวจสอบการคัดลอก
วิทยานิพนธ“อักขราวิสุทธ์ิ” 

บุคลากรทุกคนสามารถใชระบบ
การตรวจสอบการคัดลอก
วิทยานิพนธ “อักขราวิสุทธ์ิ”ได 
 

งานศึกษาท่ัวไป คณะกรรมการจัดการความรู 
เลขท่ี 2272/2559 ลงวันท่ี 2 
ตุลาคม 2559 

การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตามแนวคิดทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 

การปรับปรุงหลักสูตร สมอ.08 
พ .ศ .2559  โดยแบ ง ร าย วิชา
ออกเปน 9 รายวิชา เพ่ือใหตอบ
วัตถุประสงคการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 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. มีการประชาสัมพันธขาวเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการจัดการความรูจากหนวยงานภายนอกเพื่อให
หนวยงานไดเขารวมสัมมนา และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการดําเนินงานจัดการความรูกับหนวยงาน
ภายนอก โดยการจัดสงทางระบบ E-Office (เอกสารหมายเลข 5.1.5(7)) รวมถึงการใหคําปรึกษากับทุก
หนวยงานในการดําเนินงานดานการจัดการความรู 

สรุปผลการทํางานทั้งกระบวนการจัดการความรู และผลที่ไดจากการจัดการความรู พรอมทั้งสรุป
ประเด็นปญหาในการจัดการจัดการความรูเพื่อนําไปพัฒนาในปตอไป จากการดําเนินงานการในการกํากับ
ติดตามการจัดการความรูของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย พบวา การจัดกิจกรรมจัดการความรูยังไม
ตอเนื่องตอเพื่อสกัดองคความรูออกมาเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
5.1.5(1) แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนนิงานจัดการความรู (KM) ของมหาวิทยาลยัราชภัฎ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ  
5.1.5(2) บันทึกขอความ เร่ือง 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) สรุปผลการดําเนินงานการกํากับ ติดตามการจัดการความรู (KM) ระดับหนวยงาน
สนับสนุนประจําปการศึกษา 2559 

(5.1.5(5) ภาพกิจกรรมการจัด QA Sharing 
(5.1.5(6) ตัวอยางเว็บไซตการจัดการความรูของสํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
(5.1.5(7) หนังสือบันทึกจากภายนอกขอเชิญใหเขารวมโครงการเก่ียวกับการจัดการความรู 

 ขอ 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
 ดานการบริหาร 
 มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนอัตรากําลัง (กรอบอัตรากําลัง) พ.ศ. 2557-2560 (เอกสารหมายเลข
5.1.6(1)) ประกอบดวยแผนอัตรากําลังอาจารยผูสอน และแผนอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนโดยเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 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 คร้ังที่ 
2/2556 วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2556 และเปนกรอบอัตรากําลังที่ใชง-านในปจจุบัน (เอกสารหมายเลข
5.1.6(3)) หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยใชขอมูลจากกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2558 – 2561 มาจัดทําเปนบัญชี
กําหนดระดับตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนฯ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และเสนอ ในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี คร้ังที่ 4/2560 วันศุกรที่ 7 เมษายน พ.ศ. 
2560 ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา วาระยอยที่ 5.2 การเสนอบัญชีกําหนดตําแหนงตามกรอบ
อัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 (ปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561) และสภามหาวิทยาลัย มีมติ
เห็นชอบ บัญชีกําหนดตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนฯประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 (ปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561) 
 มหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 ข้ึน
ในระหวางการรอแผนระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) โดยมีข้ันตอนในการจัดทําแผนดังนี้ มหาวิทยาลัยให
หนวยงานตางๆจัดสงโครงการ/กิจกรรมที่ตองการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เขามาที่ศูนยพัฒนาอาจารย
และบุคลากรมืออาชีพ (เอกสารหมายเลข5.1.6(4)) และผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดกําหนดโครงการ/
กิจกรรม ที่เปนสวนกลางภายใตแนวคิดที่พัฒนาสมรรถนะ พัฒนาประสิทธิภาพของสายวิชาการ (ในดาน
การสอน/การวิจัย/การทําผลงานวิชาการ เปนตน) และสายสนับสนุน (ในดานการเพิ่มสมรรถนะ/การสราง
ความกาวหนาในการงานอาชีพ/การสรางความมั่นคง/การสอบบรรจุงบแผนดิน/สอบเขาเฟสการตอสัญญา 
เปนตน) ซึ่งจากการจัดประชุม คร้ังที่ 5/2559 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร เร่ือง การพิจารณาทบทวนและอนุมัติ
แผนงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 และที่
ประชุมมีมติเห็นชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560 พรอมกับให
ปรับปรุงแกไขโครงการอยาใหซ้ําซอนกับทางคณะ (เอกสารหมายเลข5.1.6(5)) 
 ตอมา ศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ ไดเสนอ แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 2560 เขาที่ประชุมกองทุนพัฒนาบุคลากร ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 วาระที่ 5 เร่ือง
เสนอเพื่อพิจารณา 5.5 ศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพเสนอ(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
บุคลากรมืออาชีพ ดําเนินการดวยตนอง จํานวน 21 โครงการ และเปนโครงการที่จัดทําใหหนวยงาน
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 เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2559 ในวันพุธที่ 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 

*รวมผูลาศึกษาตอดวย 
 
 
 

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 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 115 97  18 - 
7 งานวชิาศึกษาทั่วไป 72 13  59 - 
 

รวม 498 383 
131 16 

131-16 (ขาด115) 
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*รวมผูลาศึกษาตอดวย 
 
 จากกรอบอัตรากําลัง พ.ศ.2558 – 2561 โดยระบุจํานวนอัตรากําลังที่พึงมีของสายสนับสนุน 315 
อัตรา  ปจจุบันในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัย มีจํานวนอัตรากําลังสายสนับสนุนทั้งหมด 244 อัตรา 
(เฉพาะหนวยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) มีรายละเอียด ตามตาราง ดังนี้ 
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวนที่พึงมี มีจริง ขาด เกิน 

หนวยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

1 สํานักงานอธิการบด ี  123  101  22 -  

  1.1 กองกลาง 83 69 14 - 

  1.2 กองนโยบายและแผน  19  15  4 -  

    1.2.1 สํานักงานกองนโยบายและแผน 9 7 2 - 

    1.2.2 สํานักมาตรฐาน 5 4 1 - 

    1.2.3 ศูนยคอมพิวเตอร 5 4 1 - 

  1.3 กองพัฒนานักศึกษา  21  17 4   - 

    1.3.1 สํานักงานกองพัฒนานักศึกษา 16 13 3 - 

    1.3.2 สํานักศิลปวัฒนธรรม 3 2 1 - 

    1.3.3 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 2 2 0 - 

2 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 8 6 2 - 

3 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 24 4 - 

4 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 10 7 3 - 

5 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน(6)  34  30  5 1  

  5.1 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 19 16 3 - 

  5.2 งานวิเทศสัมพันธ 3 3 0 - 

  5.3 ศูนยกรุงเทพมหานคร 7 5 2 - 

  5.4 ศูนยสระแกว 5 6 0 1 

6 คณะครุศาสตร  14 9   5  - 

  6.1 สํานักงานคณบด ี 12 7 5 - 

  6.2 ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 2 0 - 

7 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  35  23  12  - 

  7.1 สํานักงานคณบด ี 15 9 6 - 

  7.2 ศูนยภาษา 6 5 1 - 

8 คณะวิทยาการจัดการ 14 9 5 - 

ลําดับ คณะ จํานวนที่พึงมี มีจริง ขาด เกิน 
หนวยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) 

1 โรงเรียนสาธิต 47 58 - 11 
2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 32 30 2 - 
 

รวม 79 88 
2 11 
11-2 (เกิน 9) 
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ลําดับ หนวยงาน จํานวนที่พึงมี มีจริง ขาด เกิน 

หนวยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

9 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   38  26  12 -  

  9.1 สํานักงานคณบด ี 26 21 5 - 

  9.2 ศูนยวิทยาศาสตร 12 5 7 - 

10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13 10 3 - 

11 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 8 4 - 

รวม 315 244 72 1 
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวนที่พึงมี มีจริง ขาด เกิน 
หนวยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

1 โรงเรียนสาธิตฯ 13 17 - 4 
2 บัณฑิตวิทยาลยั 9 5 4 - 
3 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 9 8 1 - 
4 งานวชิาศึกษาทั่วไป 6 4 2 - 
5 สํานักบริหารทรัพยสินและรายได 74 64 10 - 

รวม 111 98 17 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 คร้ัง โดยเปดรับจํานวน 117 อัตรา ในจํานวนนี้

สามารถรับบุคคลเขาบรรจุในคุณวุฒิ ปริญญาตรี 9 อัตรา บรรจุในคุณวุฒิ ปริญญาโท 23 อัตรา และสามารถ
บรรจุในคุณวุฒิปริญญาเอกไดเพียง 8 อัตรา รวมแลวสามารถบรรจุไดทั้งหมด จํานวน 40 อัตรา โดยยังคงเหลือ
อัตราที่ตองเปดรับเพ่ิมเติมอีก 77 อัตรา โดยมีรายละเอียดของสายวิชาการตาม (เอกสารหมายเลข5.1.6 (9)) 

สาเหตุที่บรรจุบุคลากรสายวิชาการไดนอยกวาที่เปดรับมี สาเหตุมาจาก 1.ไมมีผูมาสมัครเลย  2. 
คุณสมบัติไมตรงตามเกณฑที่กําหนดในประกาศรับสมัคร 3. ไมผานเกณฑทดสอบภาษาอังกฤษ 4. ไมผานการ
สอบสัมภาษณ  

สายสนับสนุน 
การเปดรับสมัครบุคลากร สายสนับสนุน จํานวน 15 คร้ัง  โดยเปดรับจํานวน 21 อัตรา ในจํานวนนี้

สามารถรับบุคคลเขาบรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 อัตรา ปริญญาตรี 9 อัตรา บรรจุใน
คุณวุฒิ ปริญญาโท 2 อัตรา และบรรจุในคุณวุฒิปริญญาเอก 0 อัตรา   รวมแลวสามารถบรรจุบุคลากร            
สายสนับสนุนไดทั้งหมด จํานวน 12 อัตรา โดยยังคงเหลืออัตราที่ตองเปดรับเพ่ิมเติมอีก 9 อัตรา โดยมี
รายละเอียดของสายสนับสนุนตาม (เอกสารหมายเลข5.1.6 (10)) 

สาเหตุที่บรรจุบุคลากรสายสนับสนุนไดนอยกวาที่เปดรับมี สาเหตุมาจาก 1.ไมมีผูมาสมัครเลย  2. 
คุณสมบัติไมตรงตามเกณฑที่กําหนดในประกาศรับสมัคร 3. ไมผานเกณฑทดสอบความรูในสาขาวิชาชีพนั้นๆ  4. 
ไมผานการสอบสัมภาษณ   
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การรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย เม่ือ 26 ธันวาคม 2559  
ผูชวยศาสตราจารยสมาพร เรืองสังข คณะเทคโนโลยีการเกษตร จาก มรภ.กาญจนบุรี 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและผลการดําเนินงาน 

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
วิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 95.5 คน รองศาสตราจารย 13 คน ศาสตราจารย 0 คน คิดเปนจํานวน
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 ประจําปงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสุข ความผูกพันและความ        
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สายวิชาการทั้งหมดจํานวน 413 คน สายสนับสนุน จํานวน 342 คน รวม
ทั้งสิ้น 755 คน โดยจัดทําเปนแบบสอบถามออนไลน พรอมจัดสงหนังสือเวียนขอความรวมมือในการตอบแบบ
สํารวจ กําหนดระยะเวลาในการตอบแบบสํารวจเปนระยะเวลา 30 วัน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ และ
คาเฉลี่ยสรุปผลการประเมินความสุข และความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ดังนี ้

1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความสุขในการทํางานในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.0 (รอยละ80) และ  
2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวม โดยมีคาเฉลี่ย 3.91(รอยละ 

78.20) แปลคาวามีความพงึพอใจในการทํางานในข้ัน มาก นอกจากนี้  
3) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความผูกพันตอองคกร โดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.18 (รอยละ 83.60) แปลคา 

วา มีความผูกพันของบุคลากรตอองคกรในข้ัน มาก 
โดยไดกําหนดเกณฑ ดังนี้ 
4.51 - 5.00 มีความสุขและความผูกพันของบุคลากรตอองคกรในข้ัน มากสุด 
3.51 - 4.50 มีความสุขและความผูกพันของบุคลากรตอองคกรในข้ัน มาก 
2.51 - 3.50 มีความสุขและความผูกพันของบุคลากรตอองคกรในข้ัน ปานกลาง 
1.51 - 2.50 มีความสุขและความผูกพันของบุคลากรตอองคกรในข้ัน นอย 
1.00 - 1.50 มีความสุขและความผูกพันของบุคลากรตอองคกรในข้ัน นอยมาก 
สรุปไดวาการประเมินความสุข และความผูกพันของบุคลากรตอองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ 2560 มีคาเฉลี่ยระดับความสุขและความผูกพันของ
บุคลากรตอองคกร เทากับ 4.03  

สรุปวา ไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวคือมีคาเฉลี่ยมากกวา 4.50 คิดเปนรอยละ 90 (เอกสาร
หมายเลข 5.1.6 (12)) 



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

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

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

113 

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 
จากแผนการบริหารและพัฒนาบคุลากร มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560 ซึ่งเปนเคร่ืองมือ

ในการกํากับ ติดตาม การจัดทําโครงการภายใตเวลาที่กําหนดในแผน ซึ่งจะปรากฏกิจกรรม/โครงการทั้งหมด
จํานวน 40 กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด แยกได 3 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ 
ศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ รับผิดชอบดําเนินงานโครงการจํานวนทั้งสิ้น 28 

โครงการ โดยศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพไดดําเนินโครงการตามแผนประจําปงบประมาณ 
2560 จํานวน 23 โครงการ(จาก 28 โครงการ) ประกอบดวย 

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความทางวิชากร”  
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผล คร้ังที่ 1” 
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to research : R2R)” 
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความคิดเชิงบวกและพัฒนางานอยางสรางสรรค” 
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็วและคร้ังเดียวผาน คร้ังที่ 3” 
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัย” 
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฐมนิเทศอาจารยใหม ปการศึกษา 2559 คร้ังที่ 1” 
8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)” 
9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา” 
10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็วและคร้ังเดียวผาน คร้ังที่ 1 (รุน 2)” 
11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็วและคร้ังเดียวผาน คร้ังที่ 4” 
12.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย” 
13.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผล คร้ังที่ 2” 
14.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชสถิติวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ” 
15.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บูรณาการสอน บริการ วิชาการ วิจัยจากห้ิงสูหาง” 
16.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย / การวิจัยชุมชนทองถ่ิน” 
17.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็วและคร้ังเดียวผาน คร้ังที่5” 
18.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็วและคร้ังเดียวผาน คร้ังที่ 2 (รุน 2)” 
19.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป GE” 
20.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทุนสงเสริมการศึกษาตอระดับปริญญาเอก” 
21.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสงเสริมพัฒนาอาจารยและบุคลากรในการศึกษาอบรม

ภายนอก” 
22.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูสากล” 
23.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบริหารสํานักงาน” 
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และเปนโครงการที่ไมไดดําเนินการตามแผนปงบประมาณ 2560 จํานวน 5  โครงการ ประกอบดวย 
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผล คร้ังที่ 3” 
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 2558” 
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางความพรอมสําหรับผูบริหารระดับกลาง” 
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนกลยุทธองคกรสูความสําเร็จ” 
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฐมนิเทศอาจารยใหม ปการศึกษา 2559 คร้ังที่ 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
เสร็จในปงบประมาณ 2560 โดยมีเอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการทุกโครงการ (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 
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 กิจกรรม 7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและรายงานการ
ประชุมฯสําหรับสายสนับสนุน 
 กิจกรรม 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและรายงานการ
ประชุมฯสําหรับสายวิชาการ 
 และที่เพ่ิมเติมอีก 2 โครงการ ประกอบไปดวย 
  1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน(Work Manual) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (สายสนับสนุน) 
  2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง : การวิเคราะหคางานเพื่อกําหนดตําแหนงและ
เสนทาง ความกาวหนาสายอาชีพ ประจําปงบประมาณ 2560 

ในการนี้ งานบริหารงานบุคคล ไดสรุปแบบรายงานผลโครงการกิจกรรมทั้ง 8 โครงการตามเอกสาร
แนบ (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (19)) 

 ในการติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

    หนวยงานที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร จะตองจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการทุกโครงการ เสนอรายงานตออธิการบดีทุก
รายไตรมาส ตามตัวอยางบันทึกขอความกองนโยบายและแผน ที่ ศธ0551.0102/ว118 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2560 เร่ือง 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.รายงานผลตามแบบฟอรมตัวชีว้ัดเปาประสงคและตัวชี้วัดโครงการ(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
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ       
ในพระบรมราชูปถัมภ เสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2560             
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (22)) 
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สรุปผลดานการบริหารตามตัวช้ีวัด 

ลําดับ ชื่อตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุความสําเร็จ

ตามตัวชีวัด 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

1 รอยละของจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ
เมื่อเทียบกับอัตราท่ีพึงมี
ของกรอบอัตรากําลัง 
2558-2561 

ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

กรอบพึงม ี
จํานวน 498 อัตรา 
มีจริง 
จํานวน 413 อัตรา 
คิดเปนรอยละ 82.93 

  

2 รอยละของจํานวน
บุคลากรสายสนับสนุน
เมื่อเทียบกับอัตราท่ีพึงมี
ของกรอบอัตรากําลัง 
2558-2561 

ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

กรอบพึงม ี
จํานวน 315 อัตรา 
มีจริง 
จํานวน 342 อัตรา 
คิดเปนรอยละ 80.28 

  

3 รอยละของอาจารยที่มี
วุฒิปริญญาเอก(จาก
จํานวนอาจารยทั้งหมด) 

รอยละ 40 อาจารยท้ังหมด 
จํานวน 413 คน 
อาจารยปรญิญาเอก 
มีจํานวน 117 คน 

คิดเปนรอยละ 28.32 

  

4 รอยละของอาจารย
ประจําสถาบันที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ
(จากจํานวนอาจารย
ทั้งหมด) 

รอยละ 40 อาจารยท้ังหมด 
จํานวน 413 คน 
อาจารยมตีําแหนง 
ทางวิชาการ 
จํานวน 108.5 คน 
คิดเปนรอยละ 26.27 

  

5 คาเฉลี่ยความผูกพัน 
ของบุคลากรกับ
มหาวิทยาลัย 

มากกวา 4.50 คาเฉลี่ยระดับความสุขและ
ความผูกพันของบุคลากร
ตอองคกร เทากับ 4.03  
คิดเปนระดับมาก 

  

6 รอยละของบุคลากรที่มี 
ผลการประเมินสมรรถนะ 
ตามเกณฑที่กําหนด 

รอยละ 85 บุคลากรที่มี ผลการ
ประเมินสมรรถนะ 
ตามเกณฑที่กําหนดรอย
ละ 99.04   

  

 
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.หนวยงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีจํานวนกิจกรรม/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 
 และในสวนของโครงการนอกแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรเปนโครงการเพิ่มเติมอีก 2 
โครงการ งานการเจาหนาที่(งานบริหารงานบุคคล)สามารถดําเนินการไดสําเร็จ ทั้ง 2 โครงการ คิดเปนรอย
ละของผลการดําเนินงานโครงการได รอยละ 100 

สรุปภาพรวมท้ังหมดในการดําเนินงานบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 

 ในภาพรวมทั้งหมดของการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดยอยในดานการบริหาร
บุคลากร จํานวน 6 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 50 และ
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ไดรับการอนุมัติ 40 โครงการ สามารถดําเนินงาน
โครงการแลวเสร็จ 34 โครงการ คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผนเทากับรอยละ
85 พรอมนี้มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะ
รายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันที่ 14 กันยายน 2560 และจะนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากรใหมีอัตราคงอยูของบุคลากร 
และบุคลากรมีระดับความผูกพันตอองคกรที่สูงข้ึน ตอไปในการทบทวนและจัดทําแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ในปงบประมาณ ถัดไป 

 ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 5.1.1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ทรัพยากรบุคลากรสูความเปนเลิศ ตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ไดในระดับที่ 5 บรรลุเปาหมาย ตามที่วางไว 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

5.1.6 (1) แผนอัตรากําลัง (กรอบอัตรากําลัง) พ.ศ. 2557-2560 
5.1.6 (2) รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2556 วันพฤหัสบดท่ีี  

7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 
5.1.6 (3) แผนอัตรากําลัง (กรอบอัตรากําลัง) พ.ศ. 2558-2561 
5.1.6 (4) แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีจะขอใชเงินจากศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ 

(กนผ.01) 
5.1.6 (5) รายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2559 ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ หอง

ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ช้ัน4 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร เรื่องทบทวน
แผนงานโครงการ / กิจกรรม และงบประมาณป 2560 

5.1.6 (6) รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร วันอังคารท่ี 30 สิงหาคม 2559 
5.1.6 (7) สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2560 (กนผ.01) 

(แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560) 
5.1.6 (8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2559 ใน



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

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

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

118 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
5.1.6 (1) แผนอัตรากําลัง (กรอบอัตรากําลัง) พ.ศ. 2557-2560 
5.1.6 (2) รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2556 วันพฤหัสบดท่ีี  

7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 
5.1.6 (3) แผนอัตรากําลัง (กรอบอัตรากําลัง) พ.ศ. 2558-2561 
5.1.6 (4) แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีจะขอใชเงินจากศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ 

(กนผ.01) 
5.1.6 (5) รายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2559 ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ หอง

ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ช้ัน4 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร เรื่องทบทวน
แผนงานโครงการ / กิจกรรม และงบประมาณป 2560 
วันพุธท่ี 10 สิงหาคม 2559 

5.1.6 (9) สถิติการเปดสรรหาบุคลากรสายวิชาการ (1 ตุลาคม 59 – 31พฤษภาคม 2560) 
5.1.6 (10) สถิติการเปดสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน (1 ตุลาคม 59 – 31พฤษภาคม 2560) 
5.1.6 (11) ตารางแสดงจํานวนอาจารยแยกตามคณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา 2559 และ 

แสดงจํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการแยกตามคณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา 2559 
5.1.6 (12) แบบรายงานผลการสํารวจคาเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ 2560 
5.1.6 (13) แบบรายงานผลการประเมินการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (รอบท่ี 1 ป 2560) 
5.1.6 (14) สรุปแบบรายงานผลโครงการกิจกรรม (กนผ.05)  

ศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ และเลมรายงานผลโครงการ 
5.1.6 (15) รายงานสรุปผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา รุนท่ี 3 

(สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  
5.1.6 (16) รายงานสรุปผลโครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

(Work integrated Learning: IL) (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
5.1.6 (17) รายงานสรุปผลโครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

(สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
5.1.6 (18) สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนากลไกการเรียนรู 

เพ่ือมุงสูองคกรสุขภาวะ(คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
5.1.6 (19) สรุปแบบรายงานผลโครงการกิจกรรม (กนผ.05) และเลมรายงานผลโครงการ 

(งานบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี) 
5.1.6 (20) บันทึกขอความกองนโยบายและแผน ท่ี ศธ0551.0102/ว118 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 

2560 เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
รอบ 9 เดือน (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) และตัวอยางการรายงานผล 

5.1.6 (21) แบบสรุปรายงานผลการฝกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ และตัวอยางรายงานผลการเขาฝกอบรม 

5.1.6 (22) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2556 วันพฤหัสบดีท่ี  
14 กันยายน 2560  
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 ขอ 7 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอธิการบดีซึ่งเปน
ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องโดยใหถือเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงานตามปกติ ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับนโยบายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 (1) มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะหและทบทวน
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบุไวในแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2559 หนาที่ 3  
 (2) จัดทําแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดทํากรอบและปฏิทินการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 และจัดทําคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน พ.ศ.2559 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให
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) มหาวิทยาลัยมีการกําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย หนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา 2559 คณะกรรมการผูดูแลรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 ซึ่งคณะกรรมการดังกลาว
มีหนาที่ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมถึงทําหนาที่กํากับติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหนวยงานใหเปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับระบบประกัน
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
รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 2 คร้ัง/ป ไดแก 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) มหาวิทยาลัยใหหนวยงานทุกระดับดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-
Assessment 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) หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หนวยงานสนับสนุนและมหาวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ มาตรฐาน ตัวบงชี้ องคประกอบคุณภาพที่กําหนด (เอกสารหมายเลข 5.1.7(25)) 
ดังนี้ 
  (7.1) ระดับหลักสูตร รับการประเมินในวันที่  31 กรกฎาคม -4 สิงหาคม 2560 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรไดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และยืนยันผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผานระบบ CHE QA Online 
เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560  
  (7.2) ระดับหนวยงานสนับสนุน รับการประเมินในวันที่  7-9 สิงหาคม 2560 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุนไดรายงานผลการประเมิน
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) ระดับมหาวิทยาลัย รับการประเมินวันที่ 9-10 ตุลาคม 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) นโยบายและแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ปรากฏอยูในแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2559 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
หนา 3  

5.1.7(2) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ปรากฏอยูใน
แผนดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชปูถัมภ ประจาํปการศึกษา 2559 หนา 3-7 

5.1.7(3) กรอบและปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2559 ปรากฏอยูในแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2559 หนา 20-31 

5.1.7(4) คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน     
พระบรมราชปูถัมภ พ.ศ.2559 

5.1.7(5) คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สกอ.) 
5.1.7(6) คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน พ.ศ.2559 
5.1.7(7) คาเปาหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

2559 ปรากฏอยูในแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2559 หนา 8-15 

5.1.7 (8) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับหนวยงานสนับสนุน  

5.1.7 (9) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา 2559 

5.1.7 (10) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูดูแลตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ/วิทยาลัย และหนวยงานสนับสนุน 

5.1.7 (11) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและผูดูแลรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559  

5.1.7 (12) 
 

บันทึกขอความที่ ศธ 0551.19 /ว010 เร่ืองติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

5.1.7(13)  บันทึกขอความที่ ศธ 0551.19/ว087 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560  เร่ืองติดตามผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ (ขอ1-7) 5.00 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ 5.1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.มีการนําวิสัยทัศนของสถาบันไปสูแผนกลยุทธทาง
การเงิน และแผนปฏิบัติการ 

2.มี คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
3.มีชองทางติดตอผูบริหารหลายชองทาง  เพื่อเปน

การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอจากบุคลากร  
นักศึกษา ประชาชน และผูเก่ียวของ 

4.มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนกิสเพื่อการ
ตรวจสอบที่โปรงใส เชน ระบบการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจาง การตัดยอดงบประมาณ เปนตน 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ระบบงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการ เปน

ป งบประมาณ (ต .ค.  - ก.ย .  ของป ถัดไป)  กับป
การศึกษา จึงไมเอ้ืออํานวยตอการจัดเก็บขอมูล เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 5.1 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
1) อ.ดร.สุพจน  ทรายแกว 2) ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุนเคย 
3) ผศ.ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) สํานักงานอธิการบดี 2)กองนโยบายและแผน            
3) กองกลาง 4) สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
1) สํานักงานอธิการบดี 2)กองนโยบายและแผน 3) กองกลาง 
4) สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี) - 

โทรศัพท : 02-5290674 โทรศัพท : - 
E-mail : - E-mail : -  
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ตัวบงชี้ที่ 5.2   : ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 
การคิดรอบ : รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
เกณฑการประเมิน :  
 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีหนวยงานระดับคณะ วิทยาลัย
ท้ังหมด จํานวน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัย
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีผลการ
ประเมินรายคณะ/วิทยาลัย สรุปไดดังนี้  

 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเฉล่ีย) 

ระดับ
คุณภาพ 

วันเดือนปท่ีรับการ
ประเมิน 

1 ครุศาสตร 4.60 ดีมาก 22 สิงหาคม 2560 
2 มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 4.22 ด ี 22 สิงหาคม 2560 
3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.55 ดีมาก 23 สิงหาคม 2560 
4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.59 ดีมาก 22 สิงหาคม 2560 
5 วิทยาการจัดการ 4.25 ด ี 22 สิงหาคม 2560 
6 เทคโนโลยีการเกษตร 4.66 ดีมาก 22 สิงหาคม 2560 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4.40 ด ี 23 สิงหาคม 2560 
8 สาธารณสุขศาสตร 3.40 พอใช 21 สิงหาคม 2560 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 34.67   

คาเฉลี่ยของคะแนน 4.33   

สูตรคํานวณ 
   

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับคณะของทุกคณะ 
 =  คะแนนที่ได 

 จํานวนคณะทัง้หมดในสถาบัน 

 
 34.67 

 =  4.33 คะแนน 
 8 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 4.51 คะเฉลี่ย 4.33 4.33 คะแนน ไมบรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.2.1(1) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา 2559 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 5.2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-ผลการประเมินระดับคณะสวนใหญอยูในระดับดีข้ึนไป 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  -  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3   :  ระบบกํากบัการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
การคิดรอบ :  รอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 
  ขอ 1 มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให
เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และคณะ โดยมหาวิทยามีการดําเนินงานตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีกระบวนการ
ในการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2559 คําสั่งเลขที่ 2312/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 (เอกสาร 5.3.1(1)) ซ่ึงประกอบไป
ดวย คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และ
ระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปน
อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เพื่อรวมกันวางแผนและกําหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดวาระในการประชุมดังนี ้

 2.1 ทบทวนนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
 2.2 ทบทวนระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป

การศึกษา 2559 
 2.3 ทบทวนคาเปาหมายรายตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจําป

การศึกษา 2559 เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ซึ่ง
ประกอบดวย คาเปาหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปที่ใชในการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

 2.2 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา พ.ศ.2559  ซ่ึงประกอบดวย 
แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และหนวยงาน
สนับสนุน วงรอบปที่ใชในการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบ ตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

3. นําเสนอแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2559 และคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน 2559 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 
12/2559 วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณา  
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4. มีการกํากับ ติดตามใหหลักสูตร และคณะ มีการกําหนดใหมีการรายงานผลการประเมินตนเอง ป
ละ 2 คร้ัง คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 

5. มีการกํากับ ติดตามใหหลักสูตร และคณะ มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

5.3.1(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

5.3.1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
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) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2559 วันที่ 1 ธันวาคม 

2559 

 ขอ 2 มีคณะกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ
รายงานผลการติดตามใหคณะกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 

มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2559 คําสั่งเลขที่ 2312/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 (เอกสาร 5.3.1(1)) เพื่อทําหนาที่กํากับ 
ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดไว กําหนดใหมีการรายงานผลการประเมินตนเอง ป
การศึกษาละ 2 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการกํากับติดตามผลการดําเนินงานดังนี้  

1. มีการจัดทําบันทึกเลขที่ ศธ 0551.19/ว010 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 เร่ือง ขอใหสงรายงานผล
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ/วิทยาลัย โดยกําหนดใหสงภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 และรายงานตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560  เพื่อพิจารณา 

2. มีการจัดทําบันทึกเลขที่ ศธ 0551.19/ว078 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เร่ือง 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) คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
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 เร่ือง ขอใหสงรายงานผลการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย 

5.3.2(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 
มีนาคม 2560  

5.3.2(5) บันทึกเลขที่ ศธ 0551.19/ว078 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เร่ือง 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 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 
ของทุกหนวยงาน ภายใตโครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสูความเปนเลิศ 
ไดแก โครงการอบรมใหความรูเร่ืองเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สําหรับ
อาจารยใหม โครงการสรางความรูและพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา 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) งานการเจาหนาที่แจงใหคณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร สํารวจอัตรากําลังของอาจารยแตละ
หลักสูตร 

2) คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตรดําเนินการเสนออัตราอาจารยที่ตองการมายังงานการเจาหนาที่ เพื่อ
ดําเนินการประกาศรับสมัคร โดยจะประกาศรับสมัครในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

3) กรณีหลักสูตรมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองหาอาจารยมาทดแทนอัตราที่ขาดไปเพื่อให
อาจารยประจําหลักสูตรครบตามที่เกณฑ สกอ.กําหนด ใหคณะ/หลักสูตรทําบันทึกเสนอมายังมหาวิทยาลัย
เพื่อดําเนินการประกาศรับสมัครเปนรายกรณ ี

4) กรณีที่มหาวิทยาลัยไดเปดรับสมัครอาจารยแลวแตไมมีผูมาสมัคร หรือไมมีผูที่ผานการ
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.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพ อาจารย 
บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําระบบการ
จัดการสารสนเทศการวิจัย เพ่ือจัดทําเปนฐานขอมูลนักวิจัย โดยกําหนดใหลงทะเบียนนักวิจัยผานทาง
ระบบออนไลน ซ่ึงมีการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับ 1)โครงการวิจัย 2)งบประมาณ 3)แหลงทุน 4)การ
ตีพิมพเผยแพร 5) ผลงานวิจัยท่ีไดรับรางวัล และ 6)การนํางานวิจัยไปใชประโยชน 

มีการสงเสริมอาจารย/นักวิจัย ใหเขารวมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานการวิจัย และเพ่ือนําความรูมาเปนพ้ืนฐานหรือตอยอดในการพัฒนาตนเอง  โดยจัดสรรเปน
งบพัฒนาบุคลากร แยกจากงบประมาณนําเสนอผลงานวิจัยซ่ึงจัดสรรโดยกองทุนวิจัย 

มีการดําเนินโครงการการสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค อาทิเชน โครงการอบรม“คลินิกวิจัย พัฒนาระบบสนับสนุนการผลผลงานวิจัย” โครงการหลัก
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและหลักของ ICH GCP โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัย” โครงการอบรมการใชสถิติวิเคราะห
ขอมูลและการนําเสนอ  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการสอน วิชาการ วิจัยจากหิ้งสูหาง เพ่ือ
ชวยเหลือ ใหคําแนะนําในการทําวิจัยใหกับนักวิจัย เพ่ือท่ีนักวิจัยจะสามารถสรางสรรคงานวิจัยท่ีดีได  

มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัย และสนับสนุนทุนการนําเสนอและเผยแพรงานวิจัย
เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการขอผลงานวิชาการ แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 

1) การนําเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายในการไปเสนอ
ผลงาน โดยอาจารยสามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุนเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและ
ตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558  

2) การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอาจารยสามารถเสนอผานคณะมายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑและอัตราการ
จายเงินสนับสนุนการนําผลงานวิจัยบทความวิจัยในวารสารในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  โดยการจัดสรรเงินพิจารณาสอดคลองกับระดับของผลงานตีพิมพในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล 
ISI และฐานขอมูลสากลอ่ืน และในวารสารระดับชาติท่ี สกอ.ยอมรับ 

3) สนับสนุนงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐท่ีมีการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยอาจารยสามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑและอัตราการจายเ งินรางวัลสนับสนุนงานสรางสรรคหรือ
สิ่งประดิษฐ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558 4)จัดสรรงบประมาณในการจัดทําวารสารเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพรผลงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการรวมกับคณะ มีการดําเนินงานบริการวิชาการรับใชสังคม และวิชาการ จัดทําความรวมมืองานบริการ
วิชาการ  กับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน โดยมีเครือขายความรวมมือประกอบดวย มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 
เทศบาลตําบลคลองพระอุดม จังหวัดปทุมธานี และองคการบริหารสวนตําบลคลองหา จังหวัดปทุมธานี 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีเครือขายพันธมิตรที่มีความ
รวมมือดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ จํานวน 6 เครือขาย บรรลุเปาหมาย  รายละเอียดดังนี้ 

 01. บันทึกความรวมมือเผยแพรพระพุทธศาสนา “สรางคนดีใหมีคุณธรรม” ระหวางมูลนิธิ
พิพิธภัณฑพระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
รายละเอียด มหาวิทยาลัยไดเขารวมภาคีเครือขายสรางคนดีใหมีคุณธรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
และเขารวมงานเสวนาพิเศษ “สรางคนดีใหมีคุณธรรม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ หอประชุม
ศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ ผูเขารวมกิจกรรม อาจารย 
และบุคลากร นักศึกษา 18 คน 

 2. บันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการบริการวิชาการและศึกษาวิจัยดานศิลปะ วัฒนธรรม 
ศาสนา ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินโดยเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหวางสํานักศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 31 แหง วันจันทรที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ หองสิริราชภัฎสํานักศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (สวนวังจันทน) จังหวัดพิษณุโลก 

 3. 0บันทึกความรวมมือ “การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไท-เวียดนาม ระหวาง 0 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กับUNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES &HUMANITIES 
(VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม0 รายละเอียด มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ 0UNIVERSITY 
OF SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES (VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ 019-22 มิถุนายน 
2560 ผูเขารวมกิจกรรม อาจารย นักศึกษา จํานวน 10 คน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม        
ณ 0มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางวันที่ 03-5 กรกฎาคม 2560 ผูเขารวม
กิจกรรม อาจารย บุคลากรและ นักศึกษา 30 คน 

0 4. บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง 10 หนวยงานงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ทั้ง 10 หนวยงานตกลงรวมกันในความรวมมือใหการสงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยแตละหนวยงานจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการสงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ประโยชนตอการพัฒนาสังคม และสามรถบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน 

0 5. บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กับองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี   

0 6. บันทึกขอตกลงความรวมมือในการสรางเครือขายพัฒนานักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อแสดงเจนนารมณรวมกันในการสรางเครือขายการศึกษา ระหวาง คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน นําโดยรอง
อธิการบดีฝายนโยบายและแผน และผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ไดลงพ้ืนท่ีไปยังหนวยงานตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือถายทอด/สื่อสาร สรางความเขาใจระหวางผูบริหารผูปฏิบัติ และบุคลากรทุก
ภาคสวน ท่ีเก่ียวของกับแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ การติดตามประเมินผล 
และการนําผลการประเมินสูการปฏิบัติและแผนเปนแกนนําในการประสานความเขาใจการทํางาน
เก่ียวกับแผนงานโครงการ การติดตามประเมินผลเพ่ือการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานระหวางกัน 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองนโยบายและแผน ไดลงพ้ืนท่ีไปยังหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือถายทอด/สื่อสาร สรางความเขาใจระหวางผูบริหารผูปฏิบัติ และบุคลากรทุกภาค
สวน ท่ีเก่ียวของกับแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ การจัดทําโครงการ การติดตามประเมินผล และ
การนําผลการประเมินสูการปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใชขอมูลจากกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2558 – 2561 มาจัดทําเปนบัญชี
กําหนดระดับตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนฯ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
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
สถาบันเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

มหาวิทยาลัย โดยสํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 รายงานตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยระดับหลักสูตร การประชุมคร้ังที่ 8/2559 วันพุธที่ 10 
สิงหาคม 2559 และระดับคณะ/วิทยาลัย การประชุมคร้ังที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559และ
เสนอรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัยตอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา การประชุมคร้ังที่ 9 วันที่ 1 กันยายน 2559   

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

5.3.4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2559 วันพุธที่ 10 
สิงหาคม 2559 

5.3.4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่  9/2559 วัน
พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 

5.3.4(3) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 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
ของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเน่ือง  
 มหาวิทยาลัย มีการนําขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ
หลักสูตรและคณะ และโดยมหาวิทยาลัยไดใหหลักสูตรแลคณะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะประจําปการศึกษ 2559  
 มหาวิทยาลัย มีการนําขอเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายงานผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558 คร้ังที่ 9 เมื่อวันที่    
1 กันยายน 2559 มาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและคณะ มีรายละเอียดการดําเนินงานปรับปรุงดังนี้  
 

ขอเสนอแนะ การดําเนินงานปรับปรุง 
1.ควรศึกษาการบริหารงานและการดําเนินงานของ
หลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินสูง เพื่อนําผล
การศึกษามาชวยพัฒนาหลักสูตรที่มีคะแนนต่ํา 
โดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ควรพัฒนาใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหมากยิ่งข้ึน  
   

มหาวิทยาลัยโดยสํานักมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ รวมกับคณะ/วิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเพื่อ
รวมกันแลกเปลี่ยนเก่ียวกับดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยการจัดกิจกรรม QA 
Sharing day ดังนี้ 

-วันที่ 18 มกราคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ  
-วันที่ 25 มกราคม 2560 คณะครุศาสตร และ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  เวลา 9.00 – 12.00 
น. และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการ
จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร เวลา 
13.00 – 16.30 น.  

-วันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 เวลา 10.45 น.ประชุม  
หารือแนวทางการดํา เนินงานประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ หองประชุม 
ราชนครินทร 

เพื่อใหอาจารยจากหลักสูตรและคณะไดรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อหาแนวทางในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและ
คณะ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอมูลที่เปน
ประโยชนต อการดํ า เนินงานประ กัน คุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. 

นอกจากการจัดกิจกรรมดังกลาวแลว สํานัก
มาตรฐานและจัดการคุณภาพยังมีการจัดทําชองทาง
ตางๆ ในการใหความรู ขอเสนอ และใหคําปรึกษา 
งานการประกันคุณภาพการศึกษา แกอาจารย 
บุคลากร และหนวยงานตางๆ ภายในมหาลัย ไดแก 
โทรศัพท Facebook อีเมล และลงพื้นที่ไปยังหนวยงาน
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ขอเสนอแนะ การดําเนินงานปรับปรุง 
ตางๆ เพื่อรับฟงปญหา สรางความรูความเขาใจ และ
รวมแกไข ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ สกอ.  

2 ควรแกปญหาเร่ืองอาจารยประจําหลักสูตรไม
ครบตามเกณฑเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เปนกรณี
เรงดวน อาจจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัคร
อาจารย หรือจายคาตอบแทนเพิ่มสําหรับอาจารยที่
มี คุณวุฒิและมีประสบการณ เพื่อใหหลักสูตรมี
มาตรฐานตามเกณฑทุกหลักสูตร 

1.มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไดมีการจัดทําบันทึกขอความเพื่อขอใหคณะ
หลักสูตรตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร และหากมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ
ประจํ า หลั ก สู ต ร  ใ ห จั ด ทํ า ส มอ . 0 8  เพื่ อ ขอ
เปลี่ยนแปลง   

2.มหาวิทยาลัยโดยงานการเจาหนาที่ สํานักงาน
อธิการบดี มีการปรับปรุงชวงระยะเวลาในการ
คัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรให เ ร็วข้ึนเพื่อ
หลักสูตรจะไดมีอาจารยประจําหลักสูตรครบตาม
เกณฑที่กําหนดตลอดเวลาครบทุกหลักสูตร สงผลให
ในรอบปการศึกษา 2559 มีจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดทุก
หลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดยหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตไดมีการจัดทําบันทึกไปยังกองการ
เจาหนาที่เพื่อขอกรอบอัตรากําลังอาจารยประจํา
หลักสูตรเพิ่มเติมใหไดสัดสวนที่  สกอ.กําหนด ซึ่ง
ปจจุบันไดรับอนุมัติกรอบอัตรากําลังเพิ่มเติม และไดมี
การรับสมัครอาจารยครบตามมาตรฐานเรียบรอยแลว 

3.มหาวิทยาลัยควรทบทวนและพัฒนาเร่ืองการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือแกปญหาเร่ืองจํานวน
อาจารย ไม เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

   กองการเจาหนาที่ไดมีการดําเนินการโดยแจง
หลักสูตร คณะ และหนวยงานตางๆ ใหมีการ
ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังของบุคลากรภายใน
หนวยงานเพื่อนําไปเปนขอมูลในการรับสมัคร
อาจารยประจําหลักสูตรใหมีจํานวนเปนไปตามเกณฑ
ที่ สกอ. กําหนด 
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มหาวิทยาลัย นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและ
การดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ระหวางปการศึกษา 2557-2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับหลักสูตร 
การเปรียบเทียบระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร              

ปการศึกษา 2557 -2559  

 

*หมายเหตุ การแปลผลระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ย 0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย  คะแนนเฉลี่ย 2.01-3.00  
ระดับคุณภาพปานกลาง และคะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี

 การเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรที่มีอัตราลดลง/เทาเดิม/เพิ่มข้ึน/ใหม ของผลคะแนนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       จํานวน 59 หลักสูตร       จํานวน  63 หลักสูตร       จํานวน  65 หลักสูตร 

ระดับคณุภาพ 

ปการศึกษา 2557 - 2558 ปการศึกษา 2558 - 2559 



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

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

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

  134  

การเปรียบเทียบจํานวนมาตรฐานของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 
 
ระดับคณะ 
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระหวางป

การศึกษา 2557-2559 
 

คณะ/วิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
จําแนกตามปการศึกษา 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.14 4.45 4.66 

2.คณะครุศาสตร 4.11 4.39 4.60 

3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.93 4.19 4.59 

4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.12 4.39 4.55 

5.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3.89 4.39 4.40 

6.คณะวิทยาการจัดการ 4.00 3.96 4.25 

7.คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 3.55 4.18 4.22 

8.คณะสาธารณสุขศาสตร กอตั้งคณะป 2559 3.40 

คะแนนเฉลี่ยรวม 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 

  

จํานวน 59 หลักสูตร   จํานวน  63 หลักสูตร    จํานวน  65 หลักสูตร 
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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 “ระดับด“ี  

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

5.3.6(1) สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) 5.00 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 5.3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพทุก

หลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
- 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ เพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ตรงกันใหกับอาจารยทุกหลักสูตร  
 

กํากับดูแลตัวบงชี/้ผูจดัเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดาํเนินงาน ตัวบงชี้ 1.1 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก  

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) น.ส.ศิริวรรณ  สุขแซว  2) น.ส.นรีกานต ภูมิคงทอง 
3) น.ส.เนตรชนก  สีรับขวา  4) นายเกรียงไกร  แกวหลอย 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี) 
 

โทรศัพท : 02-909-3025 โทรศัพท :  

E-mail : sqm@vru.ac.th E-mail :  
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สวนท่ี 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ  
 จากผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เม่ือ
ประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานและอิงเกณฑการประเมินตามท่ี สกอ.กําหนด ในรอบปการศึกษา 
2560 ผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 

 

ตัวบงชี ้
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.51 

คะแนน 

209.35 
= 3.22 คะแนน ไมบรรล ุ 3.22คะแนน 

65 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารย
ประจําสถาบนัที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 
28.10 

122 
X100 = 27.57% ไมบรรล ุ 3.45คะแนน 

442.5 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารย
ประจําสถาบนัที่ดาํรง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
42.15 

101.5 
X100 = 22.94% ไมบรรล ุ 1.91 คะแนน 

442.5 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 3.72 คะแนน 

องคประกอบที่ 2 วิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบ
และกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงิน
สนับสนนุและงานวิจัย
งานสรางสรรค 

คาเฉลี่ย 
5.00 

45 
 = 

คาเฉลี่ย
5.00 

บรรลุ 5.00 คะแนน 
9 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

คาเฉลี่ย 
5.00 

43.33 
 = 

คาเฉลี่ย 
4.81 

ไมบรรล ุ 4.81 คะแนน 
9 
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ตัวบงชี ้
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 วิจัย 4.94 คะแนน 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การ
บริการวิชาการแกสังคม 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 คะแนน 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบ
และกลไกการทาํนบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ขอ 1 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 คะแนน 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบงชี้ที ่5.1 การ
บริหารของคณะเพื่อ
การกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพนัธกิจ 
กลุมสถาบนัและ
เอกลักษณของสถาบัน 

7 ขอ 7 ขอ (ขอ 1-7 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลงาน
การบริหารงานของ
คณะ 

คาเฉลี่ย 
4.51 

34.67 
 = 4.33 ไมบรรล ุ 4.33 คะแนน 

8 

ตัวบงชี้ที ่5.3 ระบบ
กํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

6 ขอ 1 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.78 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด องคประกอบ ที่ 1-5 4.44 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน  

องคประกอบ 
ตัว
บงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 5 2.68 5.00 3.22 3.72 ดี 
องคประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 4.81 4.94 ดีมาก 
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

3 - 5.00 4.33 4.78 ดีมาก 

รวม 13 3.45 5.00 4.12 4.44 ดี 
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี  
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6ภาคผนวก 
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6ภาคผนวก6 ก 
การเปรียบเทียบผลการประเมินภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557-2558 
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เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 และ 2558 
แยกตามองคประกอบ 

 

องคประกอบ 

ประจําปการศึกษา 
2557 

ประจําปการศึกษา 
2558 

คะแนน
เฉล่ีย 

แปลผล คะแนน
เฉล่ีย 

แปลผล 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.59 ด ี 3.74 ด ี

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.68 ดีมาก 4.51 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 3.99 ดีมาก 4.43 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.15 ดี 4.27 ดี 
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เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 และ 2558 
แยกตามตัวบงช้ี 

 

 
 

ตัวบงช้ี 

คะแนนผลการประเมิน 
จากคณะกรรมการ 

ผล 
การ

เปรียบเทียบ 
2 ป 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา 
2558 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.14 2.91 เพ่ิมข้ึน 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.14 3.56 เพ่ิมข้ึน 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2.39 2.21 ลดลง 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 เทาเดิม 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 เทาเดิม 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 3.58 3.74 เพ่ิมข้ึน 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

5.00 5.00 
เทาเดิม 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 4.38 3.97 ลดลง 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

4.64 4.55 
ลดลง 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 4.67 4.51 ลดลง 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 เทาเดิม 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 5.00 5.00 เทาเดิม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00 
เทาเดิม 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 5.00 5.00 เทาเดิม 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของ
สถาบัน 

5.00 5.00 
เทาเดิม 

5.2 ผลงานการบริหารของคณะ 3.95 4.28 เพ่ิมข้ึน 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

3.00 4.00 
เพ่ิมข้ึน 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 3.98 4.43 เพ่ิมข้ึน 

ผลการประเมินรวมท้ัง 5 องคประกอบ 4.15 4.27 เพ่ิมข้ึน 
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