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1  

6คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 โดยใช
ขอมูลผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 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    

  
 
 
       (อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว) 

                                        รักษาราชการแทน 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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6บทสรุปผูบริหาร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนมหาวิทยาลัยในกลุม ข สถาบันที่
เนนระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค การประเมินระดับมหาวิทยาลัยสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารสถาบัน
ใน 4 พันธกิจ ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยฯ ไดเปดการเรียนการสอน จํานวน 71 หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จํานวน 56 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 8 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน 
1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอกจํานวน 6 หลักสูตร มีอาจารยปฏิบัติงานจริง 427.5 คน (นับรวม
ผูลาศึกษาตอ 18 คน) บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 514 คน มีคณะจัดการเรียนการสอน 7 คณะ 1 วิทยาลัย 
ไดแก คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสาธารณสุขศาสตร และวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 
2560 มีดังนี้ 

 

องคประกอบ 
ตัว
บงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน I P O คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 5 3.12 5.00 3.06 3.86 ดี 
องคประกอบที่ 2 วิจัย 3 3.54 5.00 4.44 4.33 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 - 4.50 4.37 4.46 ดี 

รวม 13 3.26 4.86 3.96 4.28 ดี 
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี  

 

จากตาราง ผลการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.จํานวน 13 ตัวบงชี้ พบวา 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.28)  
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6สวนท่ี 1  
6สวนนํา 

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 ทั้งนี้ อาจารยอวยพร เปลงวานิช ผูอํานวยการวิทยาลัยครู
เพชรุบรีวิทยาลงกรณในขณะนั้น ไดดําเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับ         
ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์  อุไรรัตน) จึงไดที่ดินทรัพยสินสวน
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 
14 ก.พ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เปนเหตุใหเปลี่ยนชื่อเปน
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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24 ม.ค. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เร่ือง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เปนผลใหสถาบันราชภัฏ 
ทั่วประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 

6 มี.ค. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาล    
ที่ 9 เปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฎ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลน
กระหมอมหาที่สุดมิไดแกสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

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 ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และไดประกาศในพระราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ        
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 มีเนื้อที่
ทั้งหมด 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 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ

ปการศึกษา 2558 เปดสอนหลักสูตร 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว 

ปการศึกษา 2559 ดําเนินการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร เปดสอน 2 สาขาวิชา ไดแก 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
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สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย 
ตราสัญลักษณ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ” เปน
รูปวงรี 2 วงซอนกัน ระหวางวงรีสวนบนเขียนเปนอักษรภาษาไทยวา “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ” สวนลางเขียนเปนอักษรภาษาอังกฤษวา “VALAYA 
ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใตวงรีดานในมีตราพระราชลัญจกร 
ประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งเปนรูปพระที่นั่งอัฐทิศ 
ประกอบดวย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเปนอุ หรือ เลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมี
เปลงออกโดยรอบเหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยูบนพระที่นั่งอัฐทิศ แปล
ความหมายวาทรงมีพระบรม เดชานุภาพในแผนดิน 

สีนํ้าเงิน  แทนคา   สถาบนัพระมหากษัตริย ผูใหกําเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
สีเขียว   แทนคา แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยูในแหลงธรรมชาติ และมีสภาพแวดลอมที่สวยงาม 
สีทอง    แทนคา   ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา 
สีสม      แทนคา  ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่กาวไกล  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สีขาว    แทนคา   ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

สีประจํามหาวิทยาลัย   
สีเขียว  หมายถึง  สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จฯเจาฟาวไลยอลงกรณ  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิ

รินธร  ซึ่งเปนองคประทานกําเนิดมหาวิทยาลัย 

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย   “ตนราชพฤกษ”  
ชื่อวิทยาศาสตร  Cassia fistula Linn.   ชื่อวงศ  CAESALPINIACEAE / LEGUMINOSAE              
ชื่อสามัญ  Golden Shower, Indian Laburnum, Puddi 

 

คติความเชื่อ ชัยพฤกษหรือราชพฤกษ เปนไมที่ 
มีคุณคาสูง เปนไมมงคลนามนิยมใชในพิธีสําคัญ
ตางๆ และอินธนูของขาราชการพลเรือนก็ปกดิ้น 
ทองเปน รูปชอชัยพฤกษ 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ 
ปรัชญา 

“วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถ่ินพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี” 
วิสัยทัศน 

“มหาวิทยาลัยตนแบบแหงการผลิตครูพัฒนาศักยภาพมนุษยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ินใหมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

อัตลักษณ 
“บัณฑิตจิตอาสา พฒันาทองถ่ิน” 

เอกลักษณ 
“เปนสถาบนัทีน่อมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษยโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

(Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถ่ิน และเปนตนแบบที่
สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของทองถ่ิน 
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3. ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธและถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสูประชาชนใน
ทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม 

4. สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตาง
วัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเปนตนแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 
 

3. เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร คานิยม 
เปาประสงค 

1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะหและการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถ่ินเพื่อความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 

3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มข้ึน 

4. บัณฑิต และผูมีสวนไดเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวม รักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สราง

เครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถ่ินในการพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถ่ิน 

3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธและถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

4. การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตาง
วัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศ มีธรรมาภิบาล 

คานิยมหลัก  
V : Visionary     เปนผูรอบรู และมีวสิัยทัศน 
A : Activeness     ทํางานเชิงรุก ริเร่ิมสรางสรรค 
L : Like to learn    สนใจใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง 
A : Adaptive     ปรับตัวไดดี พรอมนําการเปลี่ยนแปลง 
Y : Yields     สรางผลงานเปนที่ประจักษ 
A : Acceptance and Friendliness  เปนที่ยอมรับในการเปนกัลยาณมิตร 
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4. โครงสรางองคกร 
                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานอธิการบดี ขอมูล ณ วันท่ี 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 

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. 2560 รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ ์   
ต.ค. 2560 - ปจจบุัน อ.ดร.สุพจน ทรายแกว (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

หนวยตรวจสอบภายใน * 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย * 

คณะครศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร* 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
 

สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

บัณฑิตวิทยาลัย*  

สํานักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

กองนโยบายและแผน 

กองพัฒนา
 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ* 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว* 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ*  

หมายเหตุ   ไมมี * ไดแก สวนราชการตามกฏกระทรวงศึกษาธกิาร 
                  มี * ไดแก โครงการจดัตั้งหนวยงานภายในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
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กรรมการผูแทนผูบริหาร 

 
กรรมการผูแทนคณาจารย 

 

 
รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

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

อ.ดร.สุพจน  ทรายแกว 
รศ.ศศินันท  เศรษฐวัฒนบด ี
ผศ.เจษฎา ความคุนเคย 
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต 
รศ.ดร.กรินทร กาญทนานนท 
ผศ.ดร.ปณณรภัส   ถกลภักดี 
ผศ.ประพันธพงษ ชณิพงษ 
ผศ.ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี 
ผศ.ทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง 
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล  
อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร 
ผศ.อารีย สงวนชื่อ 
ผศ.ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร      
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก 
ผศ.ละเอียด ขจรภัย 

อธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณบดีคณะครุศาสตร 
คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวชิาการ 
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16. 
17. 
18. 

อ.ไชย  มีหนองหวา 
ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ 
น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 
6. ขอมูลอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 
 ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีอาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 941.5 คน ประกอบดวย อาจารย จํานวน 427.5 คน (รวมอาจารยลา
ศึกษาตอ) จําแนกตามหนวยงานและตําแหนงทางวิชาการดังตารางที่ 1 จําแนกตามหนวยงาน และวุฒิ
การศึกษาดังตารางที่ 2 และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 514 คน จําแนกตามคณะ/หนวยงาน และระดับ
การศึกษา ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 1 จํานวนอาจารยจาํแนกตามคณะ/วิทยาลัย และตําแหนงทางวชิาการ 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 

ตําแหนงทางวิชาการ  
(นับปฏิบัติงานจริงและ 

ลาศึกษาตอ)  

รวม 
ท้ังหมด 
(คน) 

ลา
ศึกษา

ตอ (คน) 

รวมที่อยู
ปฏิบตัิงานจริง
ไมรวมผูลา

ศึกษาตอ (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. 
1 ครุศาสตร 43 17 3.5 0 63.5 2 61.5 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 19 7 1 0 27 0 27 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 14 4 0 40 1 39 
4 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 72 12 2 0 86 6 80 

5 วิทยาการจัดการ 36 20 2 2 58 0 58 
6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 70 25 2 0 97 8 89 
7 นวัตกรรมการจดัการ 31 1 0 0 32 0 32 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 20 1 3 0 24 1 23 

รวม  313 97 17.5 0 427.5 18 409.50 

ท่ีมา : งานพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบด ี

 
ตารางที่ 2 จํานวนอาจารยจาํแนกตามคณะ/วิทยาลัย และวุฒกิารศึกษา 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา 

(นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 
รวมท้ังหมด 

(คน) 
ตร ี โท เอก 

1 ครุศาสตร - 34 29.5 63.5 
2 เทคโนโลยีการเกษตร - 17 10 27 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 24 16 40 
4 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 72 14 86 
5 วิทยาการจัดการ - 47 11 58 
6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 65 32 97 
7 นวัตกรรมการจดัการ - 16 16 32 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร - 15.5 8.5 24 

รวม 0 290.5 137 427.5 

ท่ีมา : งานพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบด ี
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ตารางที่ 3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ จําแนกตามคณะ / หนวยงาน และระดับการศึกษา  

คณะ/หนวยงาน 
ระดับการศึกษา 

รวม รอยละ ต่ํากวา
ปริญญาตร ี

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1 คณะครุศาสตร 8 5 4  17 3.31 
2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 8 1  17 3.31 
3 คณะวิทยาการจัดการ 8 9   17 3.31 
4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 10 19 5  34 6.61 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 9 1  18 3.50 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 7 1  13 2.53 
7 คณะสาธารณสุขศาสตร 2 2   4 0.78 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  6 2  8 1.57 
9 บัณฑิตวิทยาลัย  4 2  6 1.17 
10 สํานักงานอธิการบด ี    1 1 0.19 
11  - กองกลาง 62 51 9  122 23.74 
12  - งานวิเทศสัมพันธ  3   3 0.58 
13  - งานพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ  3 1  4 0.78 
14  - งานบริหารทรัพยสินและรายได 54 28 1  83 16.15 
15  - กองพัฒนานักศึกษา 1 9 4  14 2.72 
16  - งานศิลปวัฒนธรรม   2  2 0.39 
17  - กองนโยบายและแผน  6 1  7 1.36 
18  - งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร  4 1  5 0.97 
19  - งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  4   4 0.78 
20 หนวยตรวจสอบภายใน  2   2 0.39 
21 สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  15 2  17 3.31 
22   - ศูนยภาษา  5   5 0.97 
23   - งานวิชาศึกษาท่ัวไป  4 1  5 0.97 
24 สํานักสงเสรมิการเรียนรูและบริการวิชาการ  4 3  7 1.36 
25   - งานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  2 1  3 0.58 
26 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 21 2  28 5.45 
27 สถาบันวิจัยและพัฒนา  4 2  6 1.17 
28   - งานบมเพาะธุรกิจและผูประกอบการ

ใหม (UBI) 
 2 1  3 0.58 

29 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  2 1  3 0.58 
30 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
22 8   30 5.84 

31 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร 

3 2 1  4 0.78 

32 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 

17 5   22 4.28 

รวมท้ังหมด 211 253 49 1 514 100.00 
ท่ีมา : งานพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบด ี
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7. ขอมูลนักศึกษา และหลักสูตร 

ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีนักศึกษาภาคปกติ 
และภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษาทั้งหมด จํานวน 11,656 คน ดังตารางที่ 4 และมีหลักสูตรที่เปดสอน
ทั้งสิ้นจํานวน 75 หลักสูตร แบงเปนระดับปริญญาตรี 57 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต              
1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 6 หลักสูตร ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกระดบัการศึกษา  

หนวย : คน 

คณะ / วทิยาลยั 
ระดับการศึกษา 

รวม รอยละ ปริญญา
ตร ี

ประกาศนีย
บัตรบัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1 คณะครุศาสตร 1,881 255 118 64 2,318 19.89 
2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,344    2,344 20.11 
3 คณะวิทยาการจัดการ 3,469    3,469 29.76 
4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,196  3 8 1,207 10.36 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 876    876 7.52 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 280  13  293 2.51 
7 คณะสาธารณสุขศาสตร 593    593 5.09 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 113  156 88 357 3.06 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ สระแกว 
199    199 1.71 

รวม 10,951 255 290 160 11,656 100 
ท่ีมา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนหลักสตูร/สาขาวชิาที่เปดสอน จาํแนกตามคณะ  
หนวย : หลักสูตร 

คณะ / วิทยาลัย 

ระดับการศึกษา 

รวม รอยละ ปริญญา
ตรี 

ประกาศ
นียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1 คณะครุศาสตร 9 1 2 2 14 18.67 
2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11    11 14.67 
3 คณะวิทยาการจัดการ 9    9 12.00 
4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 11  1 1 13 17.33 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8  1  9 12.00 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3  1  4 5.33 
7 คณะสาธารณสุขศาสตร 2    2 2.67 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4  3 3 10 13.33 

9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 

3    3 4.00 

รวม 60 1 8 6 75 100 
ท่ีมา : สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
8. ขอมูลงบประมาณ 

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบจาํนวนงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 
ประเภท ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 

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

งบประมาณแผนดิน 499,616,300 13.66 514,216,100 13.66 518,818,800 0.90 
งบประมาณรายได 232,250,000 -41.40 220,355,000 -41.40 305,609,400 38.69 

รวม 731,866,300 -12.45 734,571,100 -12.45 824,428,200 38.69 

ท่ีมา : สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2560 หนา 50 
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แผนภมูิแสดงจํานวนหลกัสตูรท่ีเปิดสอน ปีการศกึษา 2560 จําแนกตามคณะ / วิทยาลยั 
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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 มีอาคารและ         
สิ่งปลูกสราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดอาคารสถานที ่

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 
อาคารโรงเล้ียงไขไก 2559   
อาคารสวนกลาง  สํานักบริหารทรัพยสินและรายได  
หอประชุมวไลยอลงกรณ 2518 หอพักเพพาย 2518 
อาคารยิมเนเซียม 1 2518 หอพักโกเมน 2518 
อาคาร 60 ป วไลยอลงกรณ 2538 หอพักมรกต 2518 
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 
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ชื่ออาคาร 
ปที่เริ่ม
กอสราง 

ชื่ออาคาร 
ปที่เริ่ม
กอสราง 

อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ 2548 บานพักอาจารย (คสล.+ไม) 1 หลัง 2538 
อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ 2549 บานพักอาจารยแฝด 11 หลัง 2540 
อาคารยิมเนเซียม 3 2550 บานพักอาจารย (ไม) 2ชั้น 1 หลัง (4 หอง) 2541 
อาคารพยาบาล 2551 บานพักอาจารย (ไม) 2 ชั้น 1 หลัง (6 หอง) 2541 
อาคารแสดงผลงานนักศึกษา 2552 หองแถวไม 2 ชั้น อาจารย 1 หลัง 12 หอง 2541 
อาคารสงเสริมการเรียนรู 2553 แฟลตเจาหนาที ่3 ชั้น 1 หลัง 20 หอง 2543 
โรงเก็บวัสดุงานอาคารสถานที ่ 2555 หองแถวชั้นเดียว เจาหนาที ่7 หลัง 51 หอง 2544 
ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมสรางสรรค(เรือนไทย) 2555 บานพักอาจารย สรางใหม บานแฝด 5 หลัง 2551 
อาคารสัมมนาอนุรักษณพันธกรรมพืช 2558   
อาคารขยายพันธุพืช 2558   
อาคารเรือนเพาะชําศูนยอนุรักษณพันธกุรรมพืช 2559   
อาคารจําหนายผลิตภัณฑศูนยอนุรักษณพันธุกรรมพืช 2560   
อาคารเอนกประสงคและหองน้ําพันธกุรรมพืช 2560   
อาคารเรียนรวม 2558   
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ   
อาคารอนุรักษส่ิงแวดลอม 2551   
อาคารสํานักงานสงเสริมการเรียนรู 2549   
อาคารศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  2551   

ท่ีมา : สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2560 หนา 65-67 
 

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

อาคารและสิ่งปลูกสราง ปที่เริ่มกอสราง 
อาคารพัสดุและพยาบาล 2543 
บานพักเจาหนาที ่ 2543 
บานพักรับรอง 2543 
อาคารเรียน 2 2543 
อาคารโรงอาหาร 2543 
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ชั้น 2548 
อาคารเรียน 5 2548 
หอพักนกัศึกษา 1 2558 
หอพักนกัศึกษา 2 2558 
โรงจอดรถ 2559 
โรงจอรถหอพกันักศึกษา 2559 
อาคารสวัสดิการ 2559 
อาคารอเนกประสงคหอพกันักศึกษา 2559 

ท่ีมา : สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2560 หนา 68 
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10. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปการศึกษา 2559 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1.สงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจ รวมถึง
การกํากับติดตามการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการตามแผนพัฒนาอาจารยอยางใกลชิด 

มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง ระยะ 4 ป 
(พ.ศ.2561-2564) โดยใหหนวยงานตางๆ จัดสงโครงการ/
กิจกรรมที่ตองการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เขามาที่ศูนย
พัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ ในการกําหนด
โครงการ/กิจกรรมที่เปนสวนกลางภายใตแนวคิดที่พัฒนา
สมรรถนะ พัฒนาประสิทธิภาพของสายวิชาการ ในดานการ
สอน การวิจัย การทําผลงานวิชาการ เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรประจําป 2561 โดยในแผนฯมีโครงการ/กิจกรรม
เพื่อสงเสริม สนับสนับสนุน ใหกับคณาจารยในการทํา
ตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้  

1.โครงการทําผลงานอยางไรใหเสร็จเร็ว และคร้ังเดียว
ผานรุนที่ 2 (คร้ังที่ 3) วนัที่ 18-20 ตุลาคม 2560 

2.โครงการทําผลงานอยางไรใหเสร็จเร็ว และคร้ังเดียว
ผานรุนที่ 2 (คร้ังที่ 4) วันที่ 10-12 มกราคม 2561 

3.โครงการทําผลงานอยางไรใหเสร็จเร็ว และคร้ังเดียว
ผานรุนที่2 (คร้ังที่ 5) วนัที่ 14-16 มีนาคม 2561 

4.การเขียนบความวิชาการและบทความวิจัย วันที่ 8-9 
พฤศจิกายน 2560 

จากการผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะทําให ใน           
ปการศึกษา 2560 (ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – วันที่ 31 
กรกฎาคม มีผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน   
20 คน และมีอาจารยผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
และไดดําเนินการเสร็จสิ้นพรอมไดรับการอนุมัต ิจํานวน 20 คน  

2.การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานใหกับ
นักศึกษาอยางตอเนื่อง ตั้งแตปที่ 1 จนถึงป
สุ ดท ายที่ เป นการ เต รียมความพรอมที่
นอกเหนือ จากในชั้นเรียน 

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานใหกับนักศึกษา มีกิจกรรม
ดังนี้ 

1.โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ งประสงคของ
นักศึกษาหอพัก "พัฒนาทักษะการใชชีวิต" มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะการใชชีวิตสําหรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตใหแกนักศึกษา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 
- 16.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยวิทยากร (อาจารย ดร.วรางคณา โสมนันทน) 
อาจารยจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ภาควิชาจิตวิทยา 
บรรยายวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อใหนักศึกษาสรางความ
ตระหนักรูเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน เกิดการคิดวิเคราะห
ตัดสินใจและการแกปญหาอยางสรางสรรค การจัดการกับ
อารมณความเครียดและการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
2.กิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก 

"งามอยางไทยวไลยอลงกรณ" มีการจัดกิจกรรมงามอยาง
ไทยวไลยอลงกรณสําหรับนักศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา
มีบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย วันที่ 14 
กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร  โดย
วิทยากร (นางนาฏยา สุวรรณทรัพย) มาบรรยายวัตถุประสงค
ของโครงการ เพื่อปลูกฝงและถายทอดความรูดานมารยาท
ไทยใหกับนักศึกษาไดเขาใจในคุณคาของมารยาทไทย และ
เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพใหงามอยางไทยและเพื่อสงเสริมให
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีมีมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย มี
นักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

3.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ตนสูเอกลักษณ อัตลักษณ ราชพฤกษชอใหม) มีการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา (กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสู
เอกลักษณ อัตลักษณ ราชพฤกษชอใหม) ใหแกนักศึกษาใหม  
ในวันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00-17.00 น.    
ณ อาคาร 80 ป  โดยมีวิทยาการใหการบรรยายความรู ดังนี้ 
1)พระวิทยากร (พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต นครไธสง) 
บรรยายในหัวขอ ชีวิตและการปรับตัวสู ร้ัวมหาวิทยาลัย    
ยุค 4.0 จิตอาสาและความพอเพียง 2)ทีมงานผูบัญชาการ
กองบัญชาการศูนยอํานวยการใหญโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดําริ  บรรยายในหัวขอ“เรา
ทําความดีดวยหัวใจ” มีนักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 
1,400 คน และมีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

3.ควรจัดกิจกรรมเพื่อศิษยเกา และวางระบบ
ใหกิจกรรมนั้นเกิดประโยชน 

กองพัฒนานักศึกษามีการบริการขอมูลขาวสารใหกับ
ศิษยเกา ทั้งดานการสมัครงาน ขาวสารดานความรูทั่วไป 
ขาวสารดานแนะนําอาชีพ ขาวสารดานสุขภาพ เปนตน 
ใหกับนักศึกษาและศิษยเกาผานสื่อและหนวยงานตางๆ เชน 
การติดประกาศ จดหมายอิเล็กทรอนิกส และโทรศัพท 
เว็บไซต Facebook อีกทั้งนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไป
แลวสามารถเขามาสมัครเปนสมาชิก ตลอดจนบุคคล 
ภายนอกที่มีความประสงครวมเปนสมาชิก เพื่อทาง
มหาวิทยาลัยจะไดติดตอสื่อสารกับศิษยเกาในโอกาสตางๆ 
ได และมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหสรางเครือขายเชื่อมสาย
สัมพันธ ของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา โดยมหาวิทยาลัย
รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) สมาพันธชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคี
เครือขาย จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ตนแบบมาตรฐานสากล     
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
“วไลยอลงกรณ รัน 2017” ในวันอาทิตยที่ 10 กันยายน 
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ เพื่อสรางความสามัคคีกลมเกลียวในหมูนักศึกษา
ใหม นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา คณาจารย บุคลากร นักวิ่ง
ทั่วไป และชุมชนที่เก่ียวของได และเปนการสงเสริมสุขภาพ
ผานกิจกรรมเชิงสรางสรรค โดยจัดใหมีการเดิน-วิ่ง 2 ระยะ 
คือ 3.5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ภายใตแนวคิดงานวิ่งเชื่อม
สัมพันธฉันทพี่นองของชาวราชภัฏวไลยอลงกรณ” 

4.รายงานโครงการที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
ควรแสดงถึงการทํางานตั้งเร่ิมตนจนถึงสิ้นสุด
โครงการที่เปนไปตาม PDCA 

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัดกิจกรรม
เพื่อใหนักศึกษาไดฝกการรายงานโครงการ ดังนี้ 

1.กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูผานกระบวนการ 
PDCA มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูผาน
กระบวนการ PDCA  ใหแกอาจารย บุคลากร และตัวแทน
นักศึกษาจากคณะ ตัวแทนองคการนักศึกษา ตัวแทนสภา
นักศึกษา และตัวแทนชมรมนักศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรฯ  โดยวิทยากร (อาจารย ดร.จิรวัฒน  วีรังกร) 
ผู ช วยผู อํ านวยการกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร เพื่อบรรยายใหความรูบทบาทของนักศึกษากับ
การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบประกันคุณภาพ
เก่ียวของกับนักศึกษาอยางไร และการเขียนโครงการดวยวงจร 
PDCA มีอาจารย บุคลากรเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน 
และมีนักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 70 คน และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

2.กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
และพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการเขารวมกิจกรรมอบรบประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาและพิธีลงนามความรวมมือ
ทางวิชาการดานการประกันคุณภาพ คร้ังที่ 10 โดยมีตัวแทน
ผูนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมดังกลาว ในวันที่  11-13 
พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัด
ลพบุรี มีสถาบันเขารวมโครงการทั้งสิ้น จํานวน 10 สถาบัน 
โดยวัตถุประสงคการจัดโครงการเพื่อสรางเครือขายความ
รวมมือดานกิจการนักศึกษา และเพื่อใหความรูทักษะเก่ียวกับ
ระบบ กลไก การประกันคุณภาพ รวมทั้งบทบาทหนาที่ของ
นักศึกษา ในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีตัวแทนผูนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 4 คน ตัวแทนผูนํานักศึกษา (นายราเชนทร ฟองสมุทร) 
รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
1.ควรมีการกําหนดเงื่อนไขในการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการที่เปนการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

มหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงเกณฑและสนับสนุน
สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีการ
ตีพิมพ โดยใหคาถวงน้ําหนักที่สูงข้ึน เพื่อใหอาจารยที่มี
ผลงานเปลี่ยนจากการไปนําเสนอในการประชุมวิชาการ ซึ่งได
คาถวงน้ําหนัก 0.2-0.4 ลงตีพิมพบทความ วารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติมากข้ึน ซึ่งจะไดคาถวงน้ําหนัก 0.6-1.0 ดังนี ้

1.กองทุนวิจัยปรับปรุงเกณฑและการสนับสนุนโดย
สถาบันวิจัยเสนอทบทวนและคณะกรรมการมีมติ ให
ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเร่ือง หลักเกณฑและอัตรา
การจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ
บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ.
2561 (ปรับปรุงจากป 2558 และ 2559 (ฉบับที่ 2)) โดยมี
เนื้ อหาสํ า คัญการนํ า เ สนอ ในการประชุ ม วิ ช ากา ร
มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายในการไปเสนอผลงาน โดย
อาจารยเสนอผานคณะมายังกองทุนวิจัย 

1.1ไมสนับสนุนการนําเสนอการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  ภาคโปสเตอร (ค าถว งน้ํ าหนัก 0.2)และ
งบประมาณ 5,000 บาท/คน/ปงบประมาณ 

1.2สนับสนุนการนําเสนอการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ภาคบรรยายและโปสเตอร(คาถวงน้ําหนัก 0.4)
และงบประมาณ 30,000 บาท/คน/ปงบประมาณ(จากเดิม 
50,000 บาท/คร้ัง ได 2 คร้ัง/คน/ปงบประมาณ) 

2.การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย
อาจารยสามารถเสนอผานคณะมายังกองทุนวิจัย โดยการ
จัดสรรเงินพิจารณาสอดคลองกับระดับของผลงานตีพิมพใน
วารสารที่อยูในฐานขอมูล ISI และฐานขอมูลสากลอ่ืน และ
ในวารสารระดับชาติที่ สกอ. ยอมรับ ดังนี้ 

2.1ผลงานที่ไดคาถวงน้ําหนัก 0.6 สนับสนุน 10,000 
บาท/เร่ือง 

2.2ผลงานที่ไดคาถวงน้ําหนัก 0.8 สนับสนุน 20,000 
บาท/เร่ือง 

2.3ผลงานที่ไดคาถวงน้ําหนัก 1.0 สนับสนุน 30,000 
บาท/เร่ือง 

3.สนับสนุนงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐที่มีการ
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ โดยอาจารยสามารถ
เสนอผานคณะมายังกองทุนวิจัยโดยการสนับสนุนเปนไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเร่ืองหลักเกณฑและอัตราการ
จายเงินรางวัลสนับสนุนงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐ จาก
งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําวารสาร

เพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานทั้ง TCI กลุม 1 และ กลุม 
2 มีการประชาสัมพันธใหอาจารย/นักวิจัยสงผลงานตีพิมพ
ในวารสารซึ่งมีการประชาสัมพันธผานเว็บไซต 

โดยมหาวิทยาลัยมีวารสารเพื่อสนับสนุนการเผยแพร
ผลงาน โดยแตละวารสาร มีกําหนดเผยแพร 3 ฉบับ/ป ดังนี้ 

1.วารสาร สายวิทยาศาสตร ไดแก วารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ สาขาวิทยาศาสตร (TCI กลุม 2) โดยมี
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.วารสาร สายสังคมศาสตร ไดแก วารสารบัณฑิตศึกษา 
(ITC กลุม 1) โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบคือ บัณฑิตวิทยาลัย 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ สาขาสังคมศาสตร (TCI 
กลุม 2) โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบคือ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา วารสารวไลยปริทัศน (TCI กลุม 2) โดยมีหนวยงาน
ที่รับผิดชอบคือ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

จากการผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะทําใหใน      
ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการของ
อาจารยและนักวิจัย จํานวน 459 เร่ือง เพิ่มข้ึนรอยละ 
19.84 เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2559 ซึ่งมี จํานวน 
383 เร่ือง 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
1.ควรมีการบริหารงานบริการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะใหเปนภาพรวม  
พัฒนาชุมชนพื้นที่เปาหมายในทิศทางเดียวกัน 
บรรลุเปาหมายและเกิดผลอยางชัดเจน 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการรวมกับคณะ ไดจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
พันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดชุมชนเปาหมาย
ของการใหบริการวิชาการรับใชสังคม ซึ่งเปนพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย 
ไดไปดําเนินการบริการวิชาการ และการวิจัย พบวา ผูนําชุมชน
และประชาชนในชุมชนมีความตองการใหมหาวิทยาลัย ไป
แกปญหา ตลอดจนชุมชนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความพรอมของชุมชนในการ
ใหบริการทางวิชาการ จึงไดกําหนดชุมชนเปาหมาย 3 พื้นที่ 
ไดแก 1)ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 2)ชุมชนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 3)จังหวัดสระแกว ไดแก ตําบลทาเกษม ตําบล
บานแกง อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 

2.ควรกํากับแผนการบริการวิชาการระดับให
สอดคลองกับผลการสํารวจความตองการจาก
ชุมชนใหมากข้ึน 

มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ รวมกับคณะ และชุมชนไดรวมกันลงพื้นที่สํารวจ
บริบทชุมชน เพื่อศึกษาปญหา และความตองการของชุมชน 
และนําไปแกไขปญหารวมกัน หลังจากที่มหาวิทยาลัยได
ขอมูลความตองการของชุมชน จึ งมีการจัดประชุม
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
คณะกรรมการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธประกอบดวย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 
คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ งาน
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ จังหวัด
สระแกว เพื่อรวมวางแผนจัดทําเปนแผนบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  

3.ควรมีโครงการรวมระหวางทุกคณะกับ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหอาจารยจากคณะตางๆ 
ไดเสนอโครงการที่สอดคลองกับโครงการของ
มหาวิทยาลัยและมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น
อยางอิสระ 

มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ รวมกับทุกคณะ เพื่อรวมวางแผนจัดทําเปนแผน
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
2561 และมีการดํา เนินกิจกรรมรวมกัน รวมคิด รวม
วางแผนเพื่อจัดทําเปนแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ 2561 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
1.ควรมีการกํากับติดตามสงเสริมการจัดการ
ความรูจนถึงกระบวนการถอดบทเรียน
เผยแพรความรู เผยแพรความรู (EXPLICIT 
KNOWLEAGE)  

มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดการความรู (KM) ประจําปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงการณ ในพระบรมราชูปถัมภ คําสั่งเลขที่ 
2547/2560 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งประกอบดวย
ผูรับผิดชอบการจัดการความรู (KM) ของทุกหนวยงานเพื่อ
เปนการสงเสริมสนับสนุนใหความรูในการดําเนินการจัดการ
ความรู (KM) ไดอยางถูกตอง และจัดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยน 
องคความรูรวมกันโดยการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของทุก
หนวยงาน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ซึ่งประกอบดวย 
ระดับคณะ/วิทยาลัย จํานวน 7 คณะ จํานวน 1 วิทยาลัย 
และหนวยงานสนับสนุน จํานวน 7 หนวยงาน 

2.ควรเพิ่มขอมูลสําคัญที่เกิดจาการวิเคราะห
ตนทุนความคุมคาตอหนวยเพื่อประกอบการ
พิจารณาในการบริหารจัดการทํางาน  

มหาวิทยาลัย โดยงานการเงินไดนําขอมูลในการจัดทํา
ตนทุนตอหน วยผลผลิตแตละหลักสูตร  ใหทุกคณะ
ดําเนินการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตเพื่อนํามา
วิเคราะหขอมูลทางการเงินในดานความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแข งขัน ป งบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยมีคณะที่เปดสอนทั้งหมด 7 คณะและ 1 วิทยาลัย 
และไดวิ เคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร
เก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
โดยเปรียบเทียบจากตนทุนตอหนวยผลผลิต ป พ.ศ.2560 
กับ พ.ศ.2559 รวมถึงมีการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หลังจากการประเมินความ
คุมคาของการบริหารหลักสูตร มีการติดตามและรายงานผล 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
เพื่อลดตนทุนตอหนวยในสัดสวนที่ เปนคาใชจายของ
สํานักงานตางๆ เชน ลดการใชกระดาษ ลดการใชหมึกพิมพ 
รวมถึงชองทางการประชาสัมพันธและปรับปรุงหลักสูตรให
ตรงตามความตองการของตลาด เพื่อการเพิ่มจํานวน
นักศึกษา จากการรายงานผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตของคณะ/หลักสูตรเพื่อวิเคราะหความคุมคาของแต
ละคณะ/หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เมื่อ
เปรียบเทียบกับตนทุนตอหนวยผลผลิตที่มีคาสู ง -ต่ํ า 
แตกตางกัน โดยนําผลการวิเคราะหดังกลาวมาเปนแนวทาง
ในการป รับป รุ ง  พัฒนาอาจารย และบุ คล ากรให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งในดานการจัดอบรม สัมมนาและ
การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑทางการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อให
นักศึกษามีความรู มีประสบการณ มีคุณภาพพรอมที่จะ
นําไปใชในการประกอบอาชีพตรงตามสาขาและตรงตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต  

3.การสรางความรูความเขาใจในการทํางาน 
เก็บรวบรวมและรายงานผลตามตัวบงชี้/
จุดประสงคของงาน ทําใหไดขอมูลที่มีความ
ถูกตองครบถวน  และเพิ่ มชองทางการ
ชวยเหลือผูปฏิบัติงานที่มีปญหา 

ในการสรางความรูความเขาใจในการทํางาน เก็บรวบรวม
และรายงานผลตามตัวบงชี้/จุดประสงคของงาน มหาวิทยาลัย 
โดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพไดจัดโครงการ/กิจกรรม
ใหความรูดานประกันคุณภาพใหแกบุคลากรและอาจารย โดย
มีรายละเอียดดังนี้  

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 
2560 ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย คณะผูบริหารของ
หนวยทุกหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

2.โครงการอบรมใหความรู เร่ืองเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ณ หองประชุม
ราชพฤกษ ชั้น 1 โดยวิทยากรอบรม รศ.ศรีสมรัก อินทุ
จันทรยง วันที่ 12 มกราคม 2561 

3.โครงการ QA Sharing ระยะเวลาในการดําเนินการ
วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา8.30-12.00 คณะสาธารณสุข
ศาสตรและวิทยาลัยนวัตกรรม. เวลา 13.00-16.30 คณะครุ
ศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 คณะวิทยาการจัดการ 

4.โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพ IQA เพื่อขอข้ึน
ทะเบียนเผยแพร TQR วันที่ 6 และ 28 กุมภาพันธ 2561 

5.ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพรอมหลักสูตร
ที่พรอมรับการตรวจเพื่อขอข้ึนทะเบียน TQR วันที่ 2 
พฤษภาคม 2561 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA Online 

ระดับหลักสูตร วันที่ 6 กรกฎาคม ระดับคณะ วันที่ 14 
สิงหาคม 2561 

7.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอม
หลักสูตรกอนการตรวจ TQR ประจําปการศึกษา 2560 รุน
ที่ 1 กลุมมนุษศาสตรและสังคมศาสตร วันที่ 21 มิถุนายน 
2561 รุนที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 และ รุนที่ 3 กลุม
วิทยาศาสตร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 

นอกจากจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ แลวงานมาตรฐาน
และจัดการคุณภาพยังการลงพื้นไปตามหนวยงานตางๆ 
อาทิเชน ในวันที่ 14 มีนาคม 2561รวมประชุมกับสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร เพื่อสรางความรู
ความเขาใจเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
ในวันที่  29 มีนาคม 2561 ไดรวมประชุมกับหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร ในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 เพื่อ
เตรียมความพรอมสําหรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร
เพื่อข้ึน TQR ไดรวมประชุมเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษารวมกับคณะกรรมการประจําหลักสูตรคณะ      
ครุศาสตร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 รวมประชุมกับ
สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนตน สําหรับ
ชองทางในการสื่อสารสามารถติดตอสอบไดหลากหลาย
ชองทาง ไดแก เฟสบุคส ไลน โทรศัพท อีเมล เปนตน 

4.ควรปรับระบบการสื่อสารภายในองคกรให
ชัดเจนข้ึนเพื่อใหการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ที่กําหนดรวมกันเกิดผลโดยเนนการสื่อสารทั้ง
การสรางมุมมองใหมในการทํางานแนวทาง
ปฏิบัติงานในเร่ืองตางๆ และการประสาน
ความเขาใจในการทํางาน 

มหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงระบบการสื่อสารภายใน
องคกรใหชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้ 

1.จัดประชุมบุคลากร สํานักงานอธิการบดีเนนการ
สื่อสารทั้งการสรางมุมมองใหมในการทํางาน แนวทาง
ปฏิบัติงานในเร่ืองตางๆ และการประสานความเขาใจในการ
ทํางาน โดยเปนการประชุมแตละหนวยงาน เวียนกันจนครบ
ทั้งหมดในที่ประชุมผูนวยการสํานักงานอธิการบดีไดเนน
แนวทางปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน และไดแนวทาง
ปฏิบัติงานของแตละหนวยงานที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน โดยมีการประชุม ดังนี้ 

1 . 1ง านอาคา รสถานที่  ประชุ ม เมื่ อ วั นที่  12 
กรกฎาคม 2561 

1.2งานบริหารบุคคล ประชุมวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
1.3งานบริหารทั่วไป และงานการเงินและบัญชี

ประชุมวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
1.4งานประชาสั มพันธ  ประชุ ม เมื่ อวั นที่  11 

กรกฎาคม 2561 
1.5งานนิติกร ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

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

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

22  

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
1.6งานพัสดุ ประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 
1.7งานภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม ประชุมเอวันที่ 

20 กรกฎาคม 2561 
2.จัดประชุม 2 หนวยงานประกอบดวยงานบริหารงาน

บุคคลและศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลแผนงาน/แผนปฏิบัติงาน/การรวมกันจัดทํา
แผน การจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน และการประชุมรวมกัน
เพื่อติดตามงานตามแผน 

สํานักงานอธิการบดี โดยผูอํานวยการสํานังานอธิการบดี 
ไดจัดประชุมระหวางหนวยงานบริหารงานบุคคลและศูนย
พัฒนาอาจารยืและบุคลากรมืออาชีพ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2561 โดยมีการปรึกษาและกําหนดงานที่รับผิดชอบใหเกิด
ความชัดเจน เชน ใหถายโอนงานพัฒนาบุคลากรทั้งหมดไป
ที่ศูนยพัฒนาอาจารย โดยมอบใหงานบริหารงานบุคคล
จัดทํารายละเอียดวามีโครงการใดที่ทางศูนยพัฒนาอาจารย
ตองนําไปดําเนินการเพื่อจุดประสงคในการสนับสนุนเพื่อเขา
สูระยะสัญญาหรือเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และ
มอบงานการจัดการความรูในปงบประมาณ 2562 ใหศูนย
พัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพเปนผูดําเนินการให
เปลี่ยนรูปแบบการฐมนิเทศใหมและดําเนินการโดยศูนย
พัฒนาอาจารย เปนตน โดยในการติดตามผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2561 ใหงานบริหารบุคคลเปนเจาภาพ
ติดตามและรายงานผล 

3.รวมกันกําหนดแบบฟอรมที่เก่ียวของในการพัฒนา
บุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อนํามาใชใน
ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร เชนแบบฟอรม
แผนปฏิบัติการ แบบฟอรมการติดตาม แบบฟอรมการ
รายงานผลตามแผน เปนตน  

4.จัดประชุม เพื่อทําความเขาใจการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานตามแผนของหนวยงานแตละหนวยที่
สามารถตอบคําถามการประกันคุณภาพและการรายงานผล
การดําเนินงานรายไตรมาส ของกองนโยบายและแผน ใน
ระดับมหาวิทยาลัยได 

5.กิจกรรม เผยแพร ข อมู ลข า วสารผ านสื่ อต า งๆ 
(คัดเลือกขอมูลที่จะเผยแพร/จัดทําขอมูลใหเหมาะสําหรับ
สื่อแตละชนิด/เผยแพร/ติดตามและประมวลผลความสําเร็จ
ของสารที่สื่ออกไป/ประเมินความสําเร็จของการสื่อสาร) 
งานบริหารงานบุคคล ไดปรับรูปแบบการเผยแพรขอมูล
ขาวสารของงานบุคคลจากเดิมคือ การบันทึกขอความแลว
จัดสงลงหนวยงานทางเดียว ปจจุบันงานบริหารงานบุคคล
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
ไดเพิ่มเติมการเผยแพรขอมูลเปนการทําสื่อที่สวยงามข้ึน
แลวจัดสงเผยแพรทางสื่อ Social Media ประกอบดวย
สงผานชองทาง Facebook แอพพลิเคชั่น Line ผานกลุม
ตางๆ ที่จัดทําเพิ่มเติมข้ึน เชน ผานกลุม HR Network/กลุม
จริยธรรม VRU เปนตน 

ผลจากการดําเนินการผูรับบริการหนวยงานภายในมี
ความพึงพอใจ เนื่องจากไดรับขาวสารที่รวดเร็วและเปนสื่อ
ที่ สวยงามนาสนใจ พรอมทั้ งแจ งว า เปนขอดี ในการ
ตรวจสอบการสื่อสารที่สงผานทางระบบอิเลคทรอนิกสได 

6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562 งาน
บริหารบุคคลและศูนยพฒันาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ 
ไดรวมกันปรึกษารูปแบบกิจกรรม โครงการที่เก่ียวของกับ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร แลวในคราวประชุมเมื่อวันที่ 
5 เมษายน 2561 ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดีและได
ปรับปรุงรางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ใน
ปงบประมาณ 2562 โดยมีการนํานโยบายของผูบริหารมา
ดําเนินการในการแบงงานที่รับผิดชอบอยางชัดเจน โดยที่
งานบริหารงานบุคคลรับผิดชอบในงานดังนี้ 1)การวางแผน
อัตรากําลังคนและการกําหนดตําแหนง 2)การสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 3)การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ เฉพาะ การแจงภาระงานมาตรฐานคุณภาพ งาน
มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแกขาราชการ คณาจารยและ
บุคลากร กอนมอบหมายหนาที่การปฏิบัติงาน การศึกษา
วิเคราะหคุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ขอปรับปรุง 
การสงเสริมการพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
และบุคลากร และงานอ่ืนๆ ที่เปนเนื้องานหลักของงาน
บริหารงานบุคคลที่ไมเก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากร วินัย
และการรักษาวิจัย และการออกจากราชการ 
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9สวนท่ี 2 
ผลการดําเนินงานการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงช้ี  

การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2560 
 

องคประกอบที่ 1  : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 1.1   : ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม 
ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 
การคิดรอบ : รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
เกณฑการประเมิน : คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทกุหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เร่ิมตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 นั้น มีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน จํานวน 71 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 56 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 14 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาโท จํานวน 8 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร 
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวน 1 หลักสูตร  

 จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบวา มีหลักสูตร “ผาน” เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย 
สกอ. จํานวน 69 หลักสูตร และ “ไมผาน” เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. จํานวน 2 หลักสูตร 
ไดแก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร เนื่องจากไมผานเกณฑตัวบงชี้ที่ 1.1 ขอ 1 จํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑ และขอ 11 การปรับปรุงหลักสูตรไมเปนไปตามรอบเวลาที่กําหนด สําหรับคะแนน
เฉลี่ยภาพรวมขององคประกอบที่ 2-6 จําแนกคะแนนตามระดับคุณภาพของหลักสูตร คือ ระดับคุณภาพปาน
กลาง คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.01-3.00 จํานวน 19 หลักสูตร ระดับคุณภาพดี คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.01-4.00 
จํานวน 49 หลักสูตร และระดับคุณภาพดีมาก คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.01-5.00 จํานวน 1 หลักสูตร โดย
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.06 คะแนน ระดับคุณภาพการดําเนินงาน “ระดับดี“ และในปการศึกษา 
2560 มีจํานวน 1 หลักสูตร ที่ผานการตรวจประเมินเพ่ือการเผยแพรหลักสูตร TQR ไดแก หลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน แสดงผลการประเมินดังตารางตอไปนี้ 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดยณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานะ
หลักสูตร 

องค 
ประกอบที่ 1 

ผลรวมของ 
คาคะแนนเฉลี่ย
องคประกอบ 

ที่ 2 - 6 

1.คณะครุศาสตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาเคมีและ

วิทยาศาสตรท่ัวไป  
ผาน 3.16 ดี ปรับปรุง 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาชีววิทยา 
และวิทยาศาสตรท่ัวไป  

ผาน 3.39 ดี ปรับปรุง 

3. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

ผาน 3.36 ดี ใหม 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานะ
หลักสูตร องค 

ประกอบที่ 1 

ผลรวมของ 
คาคะแนนเฉลี่ย
องคประกอบ 

ที่ 2 - 6 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร  ผาน 3.63 ดี ปรับปรุง 
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   
ผาน 3.59 ดี ใหม 

6.หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาการศึกษา 
ปฐมวัย  

ผาน 3.37 ดี ปรับปรุง 

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ผาน 3.63 ดี ปรับปรุง 
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5ป) สาขาวิชาภาษาไทย ผาน 4.01 ดีมาก ใหม 
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาจีน ผาน 3.36 ดี ใหม 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู ผาน 3.54 ดี ใหม 
11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 
ไมผาน 0 ไมได

มาตรฐาน 
ปด 

12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน 

ผาน 3.51 ดี ปรับปรุง 

13. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  

ไมผาน 0 ไมได
มาตรฐาน 

ปด 

14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน 

ผาน 3.14 ดี ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะครุศาสตร 2.98 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 
ผาน 3.54 ดี ปรับปรุง 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

ผาน 2.73 ปานกลาง ปรับปรุง 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
สิ่งแวดลอม 

ผาน 2.57 ปานกลาง ปรับปรุง 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร 

ผาน 3.38 ดี ปรับปรุง 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผาน 3.29 ดี ปรับปรุง 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร 

ผาน 3.08 ดี ปรับปรุง 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโภชนาการและ
การกําหนดอาหาร 

ผาน 3.48 ดี ใหม 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี ผาน 3.27 ดี ใหม 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานะ
หลักสูตร 

องค 
ประกอบ

ที่ 1 

ผลรวมของ 
คาคะแนนเฉลี่ย
องคประกอบ 

ที่ 2 - 6 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร
ประยุกต 

ผาน 3.40 ดี ใหม 

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสิกส
ประยุกต 

ผาน 2.49 ปานกลาง ใหม 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการ 
ภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภยั 

ผาน 2.76 ปานกลาง ใหม 

ระดับบัณฑิตศึกษา     
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

ศึกษา  
ผาน 3.11 ดี ปด 

13. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร    
ศึกษา  

ผาน 3.09 ดี ใหม 

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3.09 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

สื่อสารและคอมพิวเตอร 
ผาน 3.17 ดี ปรับปรุง 

2. หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 

ผาน 3.09 ดี ปรับปรุง 

3. หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม 

ผาน 3.57 ดี ปรับปรุง 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม        
เมคคาทรอนิกสและหุนยนต 

ผาน 3.04 ดี ปรับปรุง 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 

ผาน 2.59 ปานกลาง ใหม 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

ผาน 2.02 ปานกลาง ใหม 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี 
วิศวกรรมเครื่องกล 

ผาน 2.64 ปานกลาง ใหม 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      

เทคโนโลย ี
ผาน 2.46 ปานกลาง ใหม 

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2.82 
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 
ผาน 3.45 ดี ปรับปรุง 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร ผาน 3.29 ดี ปรับปรุง 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานะ
หลักสูตร 

องค 
ประกอบ

ที่ 1 

ผลรวมของ 
คาคะแนนเฉลี่ย

องคประกอบ 
ที่ 2 - 6 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี      
ภูมิทัศน 

ผาน 2.12 ปานกลาง ใหม 

ระดับบัณฑิตศึกษา     
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการเกษตร  
ผาน 2.62 ปานกลาง ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.87 
5. คณะวิทยาการจัดการ 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว ผาน 3.43 ดี ปรับปรุง 
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ผาน 2.95 ปานกลาง ปรับปรุง 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ผาน 3.45 ดี ปรับปรุง 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ผาน 3.60 ดี ปรับปรุง 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

ธุรกิจ 
ผาน 3.40 ดี ปรับปรุง 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก 

ผาน 3.55 ดี ปรับปรุง 

7. หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 
โลจสิติกสและซัพพลายเชน 

ผาน 3.44 ดี  
ผาน TQR 

ปรับปรุง 
 

8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ผาน 3.41 ดี ปรับปรุง 
9. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ผาน 3.56 ดี ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยรวมของคณะวิทยาการจัดการ 3.42 
6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ผาน 3.11 ดี ปรับปรุง 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผาน 3.31 ดี ปรับปรุง 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สือ่สารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ผาน 3.33 ดี ใหม 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือ
นวัตกรรมการสื่อสาร 

ผาน 3.58 ดี ปรับปรุง 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร 
เพ่ือการพัฒนา 

ผาน 3.21 ดี ปรับปรุง 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ผาน 3.09 ดี ปรับปรุง 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ผาน 3.19 ดี ปรับปรุง 
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผาน 3.38 ดี ปรับปรุง 
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ผาน 3.21 ดี ปรับปรุง 
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร 
ผาน 3.40 ดี ปรับปรุง 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานะ
หลักสูตร 

องค 
ประกอบ

ที่ 1 

ผลรวมของ 
คาคะแนนเฉลี่ย

องคประกอบ 
ที่ 2 - 6 

11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร ผาน 3.61 ดี ปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.31 

7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการบริการใน

อุตสาหกรรมการบิน 
ผาน 2.19 ปานกลาง ปด 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ผาน 2.93 ปานกลาง ใหม 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
บริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ผาน 2.24 ปานกลาง ใหม 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบริการผูสูงอายุ(หลักสตูรสองภาษา) 

ผาน 2.79 ปานกลาง ใหม 

ระดับบัณฑิตศึกษา     
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผาน 2.92 ปานกลาง ปด 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม

การจัดการสิ่งแวดลอมศึกษา 
ผาน 2.48 ปานกลาง ใหม 

7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร 

ผาน 2.83 ปานกลาง ปด 

8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร 

ผาน 2.83 ปานกลาง ปด 

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผาน 3.11 ดี ปรับปรุง 
10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา ผาน 3.29 ดี ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยรวมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2.76 
8. คณะสาธารณสุขศาสตร     
ระดับปริญญาตรี     
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ผาน 3.30 ดี ปรับปรุง 
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล 
ผาน 3.21 ดี ใหม 

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะสาธารณสขุศาสตร 3.26 
ผลรวมของคาคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร  217.27 

จํานวนหลกัสูตรท้ังหมด 71 หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 3.06 คะแนน 
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สูตรคํานวณ 
  

 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
 =  คะแนนที่ได 

 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ถาบนัรับผิดชอบ 
 

 217.27 
 =  3.06 คะแนน 

 71 

การประเมินตนเองจากประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงช้ี 1.1 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 3.51 คาเฉลี่ย 3.06 3.06 คะแนน ไมบรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ปการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร  

1.1(2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1.1(3) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.1(4) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1.1(5) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.1(6) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ 

1.1(7) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร 

1.1(8) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

1.1(8) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560  
ระบบ CHE QA Online จํานวน 71 หลักสูตร 
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 1.1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีหลักสูตรที่ผานการตรวจ TQR - 
จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรกํากับติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน TQF 

เพิ่ มมาตรการ ในการ กํา กับติดตามใหครบทุ ก
กระบวนการตั้งแตการปรับปรุงหลักสูตร การแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตรใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
    

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.1 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
1) ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต  
2) รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) น.ส.ศิริวรรณ  สุขแซว  2) น.ส.รสสุคนธ  นาคภิบาล 
3) นายเกรียงไกร  แกวหลอย 4) นางสาวพวงเพชร พลทอง 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

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 :  

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

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

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

31 

ตัวบงชี้ที่ 1.2   : อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 
การคิดรอบ : รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
เกณฑการประเมิน :  
 เกณฑเฉพาะกลุม ข และ ค2  
 คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
= รอยละ 40 ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวม

ที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 427.5 คน มีคณาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 137.5 คน เมื่อคํานวณ
ตามสูตร พบวา คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เทากับรอยละ 32.05 คะแนนที่ได
เทากับ 4.01 คะแนน  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณา 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 427.5 
2. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ที่มีคุณวุฒปิริญญา
เอกหรือเทียบเทา 

137 

แสดงวิธีการคํานวณ  
 1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 137 
x 100 =  รอยละ 32.05 

 427.50 

2.แปลงคารอยละที่คํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 32.05 

x 5 =  4.01 คะแนน 
 40 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.2 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 30 รอยละ 32.05 4.01 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2 (1) ตารางสรุปจํานวนอาจารยประจํา ปการศึกษา 2560 
1.2 (2) รายชื่ออาจารยประจํา ปการศึกษา 2560 
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 1.2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ผลักดันใหอาจารยที่ยังไมมีคุณวุฒิปริญญาเอกไปศึกษาตอ  สนับสนุนทุนการศึกษาตอปริญญาเอก 

 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

    
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.2 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
- ผศ.เจษฎา ความคุนเคย 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1)นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 
2)นางสาวสุภัทรา  อภิชาติ 
3)นางสาวปราณี  ศรีนพ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :   
งานบริหารบุคคล 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 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
เกณฑการประเมิน : 
 เกณฑเฉพาะกลุม ข และ ค2  
 คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (นับรวม

ที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 427.50 คน มีจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 114.50 คน  
เมื่อคํานวณตามสูตร พบวา คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ รอยละ 26.78 
คะแนนที่ไดเทากับ 2.23 คะแนน  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณา 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 427.50 
2. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงอาจารย 313 
3. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  97 
4. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงรองศาสตราจารย  17.5 
5. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงศาสตราจารย  0 

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 114.5 

แสดงวิธีการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 

 114.50 
x 100 =  รอยละ 26.78 

 427.50 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 26.78 

x 5 =  2.23 คะแนน 
 60 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 42.15 รอยละ 26.78 2.23 คะแนน ไมบรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3 (1) ตารางสรุปจํานวนอาจารยประจํา ปการศึกษา 2560 
1.3 (2) รายชื่ออาจารยประจํา ปการศึกษา 2560 
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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 :  
ผศ.เจษฎา ความคุนเคย 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 
2) นางสาวสุภัทรา  อภิชาติ 
3) นางสาวปราณี  ศรีนพ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
งานพัฒนาบุคลากร  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 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
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 มีการจัดระบบใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา

ในสถาบัน โดยมีคําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการแนะแนวและใหคําปรึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 เลขที่ 2562/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารหมายเลข 1.4.1(1)) เพื่อทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหเลือกตัดสินใจอยางมีเหตุผล จัดการปญหาดานการศึกษา ปญหาดานอาชีพ 
ปญหาดานสังคมและปญหาสวนตัวได และมีการจัดกิจกรรม Psychological screening ในนักศึกษาแรกเขา 
ประจําปการศึกษา 2560 เปนการเก็บขอมูลนักศึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อเขาสูกระบวนการดูแลนักศึกษาใหมี
ความพรอมในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยได (เอกสารหมายเลข 1.4.1(2)) อีกทั้งไดจัดใหมีระบบอาจารยที่
ปรึกษาประจําหมูเรียน ซึ่งเผยแพรรายชื่อไวบนเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
http://acad.vru.ac.th/about_acad/index.php โดยเขาไปสวนของเมนูเก่ียวกับอาจารย และเมนู
อาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน (เอกสารหมายเลข 1.4.1(3)) ซึ่งมีการจัดตารางสอนใหนักศึกษาพบอาจารยที่
ปรึกษาทุกสัปดาห (เอกสารหมายเลข 1.4.1(4)) เพื่อแนะนําแนวทางการใชชีวิตแกนักศึกษา  

ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ไดวางแผนการบริการให
คําปรึกษา โดยมีหองใหคําปรึกษาที่ชั้น 4 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ลักษณะหองปดมิดชิด มีแสงสวาง มี
โตะเกาอ้ี และโซฟา เพื่อใหคําปรึกษาที่เปนกันเองนักศึกษาสามารถพูดคุยโดยไมรูสึกอึดอัด และมีเจาหนาที่
แนะแนวการศึกษาและอาชีพจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล (เอกสารหมายเลข 
1.4.1(5)) ซึ่งมีข้ันตอนการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางมีระบบ โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของ
คณะเพื่อใหเกิดเปนกระบวนการดูแลนักศึกษาอยางเปนระบบ (เอกสารหมายเลข 1.4.1(6)) มีการ
ประชาสัมพันธ ใหบริการใหคําปรึกษา โดยนักศึกษามาพบเอง หรือคณะ/วิทยาลัย อาจารยสงมาให
ดําเนินการในข้ันตอนตอไป นักศึกษาใชโทรศัพท หรือ E-mail บันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมการใหคําปรึกษา 
(เอกสารหมายเลข 1.4.1(7)) แตในบางรายที่นักศึกษายังมีขอสงสัยอยูจะนัดใหนักศึกษามาพบที่กองพัฒนา
นักศึกษา ซักถามขอมูลเบื้องตนจากนักศึกษาที่มาพบ เพื่อทราบภูมิหลังของนักศึกษา กรณีตองการขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อใชประกอบในการใหคําปรึกษาอาจซักถามจากอาจารยที่ปรึกษาหรือเพื่อนสนิท พิจารณาหา
วิธีแกไขหรือคนหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม ดําเนินการติดตามผลและบันทึกผลลงในแบบติดตามผลการใหคําปรึกษา 
(เอกสารหมายเลข 1.4.1(8)) และไดจัดใหมีโครงการดานการใหคําปรึกษา จํานวน 3 กิจกรรม คือ  

1. โครงการใหคําปรึกษา ประจําปการศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข 1.4.1(9)) โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ใหบริการใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือแนะแนวทาง เพื่อใหนักศึกษาลดความวิตกกังวลใน
เร่ืองตางๆ เขาใจและตระหนักรูในตนเอง สามารถเขาใจปญหาและหาแนวทางแกไขไดอยางเหมาะสมเพื่อให
ประสบความสําเร็จเปนบัณฑิตอยางสมบูรณและมีคุณภาพตามปรัชญาของกองพัฒนาศึกษา “พัฒนา
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่ดี เกง ทันสมัย รับใชสังคม” จากการดําเนินโครงการนักศึกษารูจักตนเอง สามารถ
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เลือกตัดสินใจ และพึ่งตนเองไดอยางมีเหตุผลที่เหมาะสมมากข้ึน สามารถจัดการกับปญหาทางดานการศึกษา 
ปญหาทางดานอาชีพ ปญหาทางดานสังคมอยางมีคุณภาพ 

2. โครงการเพื่อนที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข 1.4.1(10)) โดยกอง
พัฒนานักศึกษา ไดมอบหมายใหงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขาจิตวิทยา จัดโครงการเพื่อนที่ปรึกษาเพื่อใหนักศึกษาควรมีทักษะที่จําเปนในการเปนเพื่อนที่ปรึกษา 
และสามารถใหความชวยเหลือเพื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จไดดียิ่งข้ึน 

3. โครงการใหคําปรึกษากลุม ประจําปการศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข 1.4.1(11)) โดยกอง
พัฒนานักศึกษา ไดมอบหมายใหงานนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขาจิตวิทยา จัดโครงการใหคําปรึกษากลุม ประจําปการศึกษา 2560 เพื่อจัดตั้งกลุมนักศึกษาการให
คําปรึกษาแบบกลุม (Group Counseling) ใหสมาชิกในกลุมไดคิดแกปญหาของตนเอง ภายใตความ
ชวยเหลือของกลุมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุม 

ดานการแนะแนวดานการใชชีวิต กองพัฒนานักศึกษามีการแนะแนวดานการใชชีวิตนักศึกษา     
ทั้งที่มาปรึกษาดวยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา ทางโทรศัพท สื่ออิเล็กทรอนิกส และทางสื่ออ่ืนๆ โดยมีการ
ประชาสัมพันธในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และมีการจัดกิจกรรมดานการแนะแนวดานการใชชีวิต จํานวน  
1 กิจกรรม คือ โครงการการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก การอบรม “การพัฒนา
ทักษะการใชชีวิต (เอกสารหมายเลข 1.4.1(12))  วันเสารที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ  หองประชุมราชพฤกษ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนการแนะนําแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกตองเหมาะสมการปรับตัวเขาพัก
อาศัยในหองพักรวมกับผูอ่ืน การสรางความคุนเคย และเพื่อใหนักศึกษาไดรับขอมูลพื้นฐานที่จะเตรียมตัวเผชิญกับ
สถานการณใหมๆ ทั้งในดานการเรียนรูและความเปนอยูของนักศึกษา  

ดานการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน กองพัฒนานักศึกษายังมีโครงการดานการเขาสูอาชีพ 
1 โครงการ คือ โครงการปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม       
วไลยอลงกรณ เพื่อใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา มีแนวทางในการเลือกอาชีพไดอยางเหมาะสม 
และมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเตรียมตัวสมัครงาน (เอกสารหมายเลข 1.4.1(13))   

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

1.4.1(1) คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินโครงการแนะแนวและใหคําปรึกษา ประจาํป
การศึกษา  2560 เลขที่2562/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 

1.4.1(2) กิจกรรม Psychological screening ในนักศึกษาแรกเขา ประจําปการศึกษา 2561 
1.4.1(3) ภาพแสดงเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งระบุรายชื่ออาจารยที่

ปรึกษาหมูเรียน http://acad. vru.ac.th/about_acad/index.php 
1.4.1(4) ตัวอยางตารางเรียนใหนักศึกษาพบที่ปรึกษา 
1.4.1(5) ภาพแสดงสถานที่กองพฒันานักศึกษาในใหบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
1.4.1(6) กลไกการใหบริการใหคําปรึกษา 
1.4.1(7) แบบฟอรมการใหคําปรึกษา 
1.4.1(8) แบบติดตามผลการใหคําปรึกษารายบุคคล  
1.4.1(9) โครงการใหคําปรึกษา ประจาํปการศึกษา 2560 ระหวางวันที ่1 มกราคม 2561 - 

31 กรกฎาคม 2561 ณ หองใหคําปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
1.4.1(10) โครงการเพื่อนที่ปรึกษา ประจําป 2560 
1.4.1(11) โครงการใหคําปรึกษากลุม ประจําปการศึกษา 2560 
1.4.1(12) โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก การอบรม “การพัฒนา
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ทักษะการใชชีวิต วันเสารที่  11 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมราชพฤกษ             
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.4.1(13) โครงการปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ วันที่  1 มิ ถุนายน 2561                
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ 

 ขอ 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา 
และนอกเวลาแกนักศึกษา 

ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร  มีการจัดทําคูมือปฐมนิเทศนักศึกษาแกนักศึกษาใหมทุกป โดยในคูมือปฐมนิเทศมีรายละเอียด เชน 
ขอมูลขาวสารประกาศระเบียบที่เก่ียวของกับนักศึกษาปฏิทินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 1.4.2(1)) มีเพจ กยศ.-กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ แจง
ขอมูลขาวสารและบริการตอบคําถามเร่ืองการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (เอกสารหมายเลข 
1.4.2(2)) มีการประชาสัมพันธแหลงงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแกนักศึกษา ในเพจ ทุนการศึกษา งาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.4.2(3)) มีการใหขอมูลขาวสาร
นักศึกษา เร่ืองทุนการศึกษา การรับสมัครงาน ทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาเรียนแกนักศึกษา  

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและ        
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน” โดยกิจกรรมสวนใหญจะมีการ
ประชาสัมพันธผานคูมือปฐมนิเทศนักศึกษา เพจเด็กจิตอาสา มรภ.วไลยอลงกรณ บอรดประชาสัมพันธ
ขาวสารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เว็บไซตมหาวิทยาลัย และ Facebook ของกองพัฒนานักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 1.4.2 (4)-(6)) ไดแก 

กิจกรรมดานจิตอาสา 
1. โครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ กิจกรรมจิตอาสา 

คร้ังที่ 1 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 ณ บริเวณรอบมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.4.2 (7)) 
2. โครงการสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศน” ในวันที่ 15-17 มกราคม 

2561 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคารบานปลอก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
(เอกสารหมายเลข 1.4.2 (8)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

1.4.2(1) คูมือปฐมนิเทศนักศึกษา 
1.4.2(2) เพจ กยศ.-กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 
1.4.2(3) เพจ ทุนการศึกษางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา 
1.4.2(4) บอรดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย        
1.4.2(5) เว็บไซตมหาวิทยาลัยhttp://www.vru.ac.th/index1.php 
1.4.2(6) Facebook ของกองพัฒนานักศึกษา 

https://www.facebook.com/#!/division.student?fref=ts 
1.4.2(7) สรุปผลโครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

กิจกรรมจิตอาสา คร้ังที่ 1 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 ณ บริเวณรอบมหาวิทยาลัย 
1.4.2(8) สรุปผลโครงการสิงห- ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศน” ในวันที่ 

15-17 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร        
บานปลอก อําเภอทอง   ผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
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 ขอ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ

การศึกษาแกนักศึกษาโดยแตละคณะ/วิทยาลัยมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม การเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางาน ประจําปการศึกษา 2560 เพื่อใหความรูขอมูลขาวสารทางดานแหลงรับสมัครงาน เทคนิคการหางาน
ที่เหมาะสมกับตนเอง โดยจัดโครงการปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ วันที่ 1 มิถุนายน 2560       
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ (เอกสารหมายเลข 1.4.3 (1)) 

โครงการการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก การอบรม “การพัฒนาทักษะ
การใชชีวิต วันเสารที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมราชพฤกษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปน
การแนะนําแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกตองเหมาะสมการปรับตัวเขาพักอาศัยในหองพักรวมกับผูอ่ืน การสราง
ความคุนเคย และเพื่อใหนักศึกษาไดรับขอมูลพื้นฐานที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณใหมๆ ทั้งในดานการเรียนรู
และความเปนอยูของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.4.3 (2)) 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
1.4.3(1) โครงการปจฉิมนิ เทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ วันที่  1 มิ ถุนายน 2560             

ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ 
1.4.3(2) โครงการการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก การอบรม      

“การพัฒนาทักษะการใชชีวิต” 

 ขอ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51                
จาก คะแนนเต็ม 5  ใหใสผลคะแนนเปนตาราง แบบสรุป และผลที่ไดมาปรับปรุงเพ่ือไปตอบในขอ 5 

กองพัฒนานักศึกษามีการสรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ     
3 ดาน  

1.ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย มีผลการประเมิน 4.00 จากคะแนนเต็ม 5  

วันที่ ชื่อกิจกรรม ผลการประเมิน รายละเอียด 
1. วันที่ 23 
กรกฎาคม - 
11 สิงหาคม 
2560 

โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2550 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชปูถัมภ 
(เอกสารหมายเลข 
1.4.4(1)) 

ผลการประเมินในภาพรวม
ของโครงการ 4.00  

-ดานที่ไดคะแนนสูงสุด คือ ดาน
การปฐมนิเทศมีความสําคัญตอ
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยระดับ
ใด มีผลการประเมิน 4.22 อยูใน
ระดับดีมาก 
-ดานที่มีผลการประเมินนอย
ที่สุด คือ ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศเหมาะสม
เพียงใด มีผลประเมิน 3.68    
อยูในระดับดี 
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วันที่ ชื่อกิจกรรม ผลการประเมิน รายละเอียด 
2.วันที่ 1 
ตุลาคม 2560 - 
30 ธันวาคม 
2560 

โครงการใหคําปรึกษา 
ประจําปการศึกษา 
2560 ณ หองให
คําปรึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 1.4.4(2)) 

ผลการประเมินในภาพรวม 
4.10   

-ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
ความพึงพอใจกับการใชบริการ
ใหคําปรึกษา มีผลการประเมิน 
4.22 อยูในระดับมากทีสุ่ด  
-ดานที่มผีลการประเมินนอย
ที่สุด คือ ดานความเหมาะสม
ของหองใหคําปรึกษา มีผล
ประเมิน 4.00อยูในระดับมาก 

3.วันที่ 1 
มีนาคม - 27 
เมษายน 2561 

โครงการเพื่อนที่
ปรึกษา (Youth 
Counselor : YC)     
ประจําปการศึกษา 
2560 ณ หองให
คําปรึกษา ชั้น 4 
อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา  (เอกสาร
หมายเลข 1.4.4(3)) 

ผลการประเมินในภาพรวม 
4.05   

-ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
สามารถนาํทักษะการให
คําปรึกษาไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจาํวนั มีผลการประเมิน 
4.29 อยูในระดับมากทีสุ่ด  
-ดานที่มผีลการประเมินนอย
ที่สุด คือ ดานมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแกไขปญหาภายในกลุม มี
ผลประเมิน 3.75 อยูในระดับ
มาก 

4. วันที่ 1 
มีนาคม – 27 
เมษายน 2561 

โครงการใหคําปรึกษา
กลุม ประจําป
การศึกษา 2560      
ณ หองใหคําปรึกษา
กองพัฒนานักศึกษา  
( เอกสารหมายเลข 
1.4.4(4)) 

ผลการประเมินในภาพรวม 
4.14   

-ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
ทานมีความพึงพอใจกับการให
คําปรึกษาเพียงใด มีผลการ
ประเมิน 4.66 อยูในระดับมาก
ที่สุด  
-ดานที่มผีลการประเมินนอย
ที่สุด คือ ดานหองสาํหรับให
คําปรึกษา มีผลประเมนิ 3.52 
อยูในระดับมาก 

5.วันที่ 11 
พฤศจิกายน 
2560 

โครงการการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษา
หอพัก เร่ือง “การ
พัฒนาทักษะการใช
ชีวิต” ใน ณ หอง
ประชุมราชพฤกษ  
(เอกสารหมายเลข 
1.4.4 (5)) 
 

ผลการประเมินในภาพรวม 
3.74 

-ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
วิทยากรในการบรรยาย
สอดคลองและเหมาะสมกับ
กิจกรรม มีผลการประเมิน 3.90 
อยูในระดับมาก  
-ดานที่มผีลการประเมินนอย
ที่สุด คือ ดานความเหมาะสม
ของสถานที่/เวลาในการจัด
กิจกรรม มีผลประเมิน 3.50 อยู
ในระดับปานกลาง 
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2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา มีผลประเมิน 4.20 จากคะแนนเต็ม 5 

วันที ่ ชื่อกิจกรรม ผลการประเมิน รายละเอียด 
1. วันที่ 7 
กุมภาพันธ 
2561 

โครงการพัฒนา       
อัตลักษณนักศึกษา  
วไลยอลงกรณ          
ในพระบรมราชปูถัมภ 
กิจกรรมจิตอาสา     
คร้ังที่ 1 ณ บริเวณรอบ
มหาวิทยาลยั (เอกสาร
หมายเลข 1.4.2(6)) 

ผลการประเมินใน ภาพรวม 
3.98   

-ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
อยากใหมีการจัดกิจกรรมนี้อีกใน
คร้ังตอไป มีผลการประเมิน 4.42 
อยูในระดับมากทีสุ่ด  
-ดานที่มผีลการประเมินนอยทีส่ดุ 
คือ ดานระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้มีความเหมาะสม 
มีผลประเมิน 3.52 อยูในระดับ
มาก 

2. วันที่ 15-17 
มกราคม 2561   

โครงการสิงห-ราชภัฏ
อาสา “ทําฝายชะลอ
น้ํารักษาระบบ
นิเวศน” ณ โรงเรียน
ตํารวจตระเวน
ชายแดนวิจิตรวิทยา
คาร บานปลอก 
อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
(เอกสารหมายเลข 
1.4.4 (7)) 

ผลการประเมินในภาพรวม 
3.98 

-ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ ดาน
ดําเนินกิจกรรมทุกดานอยาง
คุณคาและตั้งใจ มผีลการ
ประเมิน 4.68 อยูในระดับมาก
ที่สุด  
-ดานที่มผีลการประเมินนอยทีส่ดุ 
คือ ทานมีความมัน่ใจ/ตั้งใจที่จะ
รวมทํากิจกรรมในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัหรือทองถ่ิน/สังคม 
มีผลประเมิน 4.00 อยูในระดับ
มาก 

 
3. ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา มีผล

ประเมิน 3.87 จากคะแนนเต็ม 5 
วันที่ ชื่อกิจกรรม ผลการประเมิน รายละเอียด 

1. วันที่ 11 
พฤศจิกายน 
2561 

โครงการการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษา
หอพัก เร่ือง “การ
พัฒนาทักษะการใช
ชีวิต” ณ หองประชุม
ราชพฤกษ  (เอกสาร
หมายเลข 1.4.4 (8)) 

ผลการประเมินในภาพรวม 
3.74 

-ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ 
ดานวิทยากรในการบรรยาย
สอดคลองและเหมาะสมกับ
กิจกรรม มีผลการประเมิน 
3.90 อยูในระดับมาก  
-ดานที่มผีลการประเมินนอย
ที่สุด คือ ดานความเหมาะสม
ของสถานที่/เวลาในการจัด
กิจกรรม มีผลประเมิน 3.50 
อยูในระดับปานกลาง 
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วันที่ ชื่อกิจกรรม ผลการประเมิน รายละเอียด 
2. วันที่ 1 
มิถุนายน 2561 

โครงการปจฉิมนิเทศ
และพัฒนานักศึกษาสู
อาชีพ  ณ หอประชุม 
วไลยอลงกรณ 
(เอกสารหมายเลข 
1.4.4 (9)) 
 

ผลการประเมินในภาพรวม 
4.00 

-ดานทีไ่ดคะแนนสงูสุด คือ 
ดานนักศึกษาอยากใหมีการจัด
โครงการนี้อีกในปถัดไป มีผล
การประเมิน 4.20 อยูในระดับ
มาก  
-ดานที่มผีลการประเมินนอย
ที่สุด คือ ดานการ
ประชาสัมพนัธกิจกรรมมีความ
เหมาะสมในระดับใด มผีล
ประเมิน 3.89 อยูในระดับมาก 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
1.4.4(1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 23 

กรกฎาคม-11 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชปูถัมภ 

1.4.4(2) โครงการใหคําปรึกษา ประจาํปการศึกษา 2560 ระหวางวนัที่ 1 มกราคม 2561 -31 
กรกฎาคม 2561ณ หองใหคําปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

1.4.4(3) โครงการเพื่อนที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 มีนาคม-27 เมษายน 
2561 

1.4.4(4) โครงการใหคําปรึกษากลุม ประจําปการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 มีนาคม–27 เมษายน 
2561 

1.4.4(5) โครงการการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก เร่ือง “การพัฒนา
ทักษะการใชชีวิต” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมราชพฤกษ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1.4.4(6) โครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กิจกรรมจิต
อาสา คร้ังที่ 1 ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ บริเวณรอบมหาวิทยาลัย 

1.4.4(7) สรุปผลโครงการสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศน” ในวนัที่ 
15-17 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวจิิตรวิทยาคาร บานป
ลอก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

1.4.4(8) โครงการการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก เร่ือง “การพัฒนา
ทักษะการใชชีวิต” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมราชพฤกษ 

1.4.4(9) – (10) โครงการปจฉิมนิ เทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ วันที่  1 มิ ถุนายน 2561            
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ 
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 ขอ 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา ไดนําสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของกองพัฒนานักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข 1.4.5 (1)-(3)) เขาที่ประชุมกองพัฒนานักศึกษาเพื่อรายงาน
ผลในที่ประชุม คร้ังที่ 15/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561  (เอกสารหมายเลข 1.4.5 (4)) และไดนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา ดังนี้ 

1. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา 
จากสรุปผล พบวา    

ชื่อกิจกรรม 
ปญหาหรือ

ขอเสนอแนะ 
เสียงสะทอนของ

นักศึกษา 

ความคาดหวังของ
นักศึกษาตอการเขารวม

กิจกรรม 
1. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2560 วันที่ 
23 กรกฎาคม–11 
สิงหาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชปูถัมภ  

จากผลการประเมินได
นําดานที่มผีลการ
ประเมินนอยทีสุ่ดมา
ปรับปรุง คือ ดาน 
ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศ
เหมาะสมเพียงใด มีผล
ประเมิน 3.68 อยูใน
ระดับมาก 

นักศึกษามีความเห็นวา 
ในการจัดกิจกรรมใช
เวลามากเกินไป จัดให
กระชับ 

ปการศึกษา 2560 มีการ
ปรับแผนโดยใหมีการจัด
กิจกรรมใหกระชับและ
นาสนใจ 

2. โครงการให
คําปรึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 ณ 
หองใหคําปรึกษากอง
พัฒนานักศึกษา  
วันที่ 1 ตุลาคม  - 30 
ธันวาคม 2560 

จากผลการประเมินได
นําดานที่มผีลการ
ประเมินนอยทีสุ่ดมา
ปรับปรุง คือ ดาน 
ความเหมาะสมของ
หองใหคําปรึกษา มีผล
การประเมิน 4.00 อยู
ในระดับมาก 

ควรจัดสถานที่ในการ
บริการใหคําปรึกษาใน
สถานที่มิดชิด     

ทําการปรับปรุงหองให
คําปรึกษาใหม โดยจัดใหมี
บรรยากาศที่เอ้ือตอการ
ขอรับบริการใหคําปรึกษา
ของนักศึกษา  
ปการศึกษา 2560 ทาสีหอง
ใหคําปรึกษาใหม 

3. โครงการเพื่อนที่
ปรึกษา (Youth 
Counselor : YC)     
ประจําปการศึกษา 
2559 ระหวางวันที่ 1 
มีนาคม-27 เมษายน 
2561 ณ หองให
คําปรึกษา ชั้น 4 
อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา   

จากผลการประเมินได
นําดานที่มผีลการ
ประเมินนอยทีสุ่ดมา
ปรับปรุง  คือ ดานมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
การแกไขปญหาภายใน
กลุม ผลประเมนิ 3.75 
อยูในระดับด ี
 

หาสถานทีจ่ัดอบรมที่
เหมาะสม 
 

อยากใหมีโครงการนี้ตอไป 
เนื่องจากเวลาทีน่ักศึกษา
สวนใหญมีปญหา นักศึกษา
จะปรึกษาเพื่อน เพราะ
เพื่อนเปนวัยเดียวกัน จึงทํา
ใหเขาใจกันมากกวาตางวัย 
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ชื่อกิจกรรม 
ปญหาหรือ

ขอเสนอแนะ 
เสียงสะทอนของ

นักศึกษา 

ความคาดหวังของ
นักศึกษาตอการเขารวม

กิจกรรม 
4. โครงการให
คําปรึกษากลุม 
ประจําปการศึกษา 
2560 ระหวางวันที่ 1 
มีนาคม-27 เมษายน 
2561 ณ หองให
คําปรึกษา ชั้น 4 
อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา   

จากผลการประเมินได
นําดานที่มผีลการ
ประเมินนอยทีสุ่ดมา
ปรับปรุง  คือ ดาน
หองสําหรับให
คําปรึกษา มีผล
ประเมิน 3.52 อยูใน
ระดับมาก 

ควรมีนักศึกษา
หลากหลายสาขาวชิา 
เพื่อสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรูถึงวิธีการ
แกปญหาที่หลากหลาย
ข้ึน 
 
 

นักศึกษามีแนวทางการ
แกปญหาหลังจากเขา
กระบวนการกลุม 

5. โครงการการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษา
หอพัก เร่ือง “การ
พัฒนา ทักษะการใช
ชีวิต” วันที่ 11 
พฤศจิกายน 2560 ณ 
หองประชุมราชพฤกษ   

จากผลการประเมินได
นําดานที่มผีลการ
ประเมินนอยทีสุ่ดมา
ปรับปรุง  คือ ดาน
ความเหมาะสมของ
สถานที/่เวลาในการจัด
กิจกรรม มีผลประเมิน 
3.50 อยูในระดับ    
ปานกลาง 

สถานทีไ่มเหมาะสมกับ
กิจกรรมที่จัด 

ปการศึกษา 2559 ไดจัด
กิจกรรม ณ หอง 1001     
ชั้น 10 อาคารสงเสริมการ
เรียนรู  ปการศึกษา 2560 
ไดจัดกิจกรรม ณ หอง
ประชุมราชพฤกษ   

 
2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

ชื่อกิจกรรม 
ปญหาหรือ

ขอเสนอแนะ 
เสียงสะทอนของ

นักศึกษา 

ความคาดหวังของ
นักศึกษาตอการเขารวม

กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนา      
อัตลักษณนักศึกษา              
วไลยอลงกรณ           
ในพระบรมราชปูถัมภ 
“กิจกรรมจิตอาสา” คร้ัง
ที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ 
2561 ณ บริเวณรอบ
มหาวิทยาลยั  

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

ใหปรับกิจกรรมจิต
อาสาใหมีความนาสนใจ 

ปรับแผนการจัดกิจกรรม
โดยใหมีการประชาสมัพนัธ 
ตัวอยางรุนพี่ทีท่ํากิจกรรม
จิตอาสาอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหรุนนองเห็นเปน
ตัวอยางและนํามาปฏิบัต ิ
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ชื่อกิจกรรม ปญหาหรือขอเสนอแนะ เสียงสะทอนของ
นักศึกษา 

ความคาดหวังของ
นักศึกษาตอการเขารวม

กิจกรรม 
2. โครงการสิงห-    
ราชภัฏอาสา “ทาํฝาย
ชะลอน้าํรักษาระบบ
นิเวศน” วันที่ 15-17 
มกราคม 2561        
ณ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนวิจิตร
วิทยาคาร บานปลอก 
อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี  

จากผลการประเมินไดนํา
ดานที่มผีลการประเมิน
นอยที่สุดมาปรับปรุง คือ 
ดานมีความมั่นใจ/ตัง้ใจ
ที่จะรวมทํากิจกรรมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย 
หรือทองถ่ิน/สังคม มีผล
ประเมิน 4.00 อยูใน
ระดับมาก 
 

สถานที่ในการดําเนนิ
กิจกรรมคอนขางไกล 
จึงทําใหการเดินทาง
ในการทํากิจกรรม    
ใชระยะเวลาในการ
เดินทางนาน 

สถานที่ในการดําเนนิ
กิจกรรม ควรอยูในพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัย 

 
3. ดานการจัดเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา  

ชื่อกิจกรรม ปญหาหรือขอเสนอแนะ เสียงสะทอนของ
นักศึกษา 

ความคาดหวังของ
นักศึกษาตอการเขารวม

กิจกรรม 
1. โครงการการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษา
หอพัก เร่ือง “การ
พัฒนา ทักษะการใช
ชีวิต” วันที่ 11 
พฤศจิกายน 2560 ณ 
หองประชุมราชพฤกษ   

จากผลการประเมินไดนํา
ดานที่มผีลการประเมิน
นอยที่สุดมาปรับปรุง  
คือ ดานความเหมาะสม
ของสถานที่/เวลาในการ
จัดกิจกรรม มีผล
ประเมิน 3.50 อยูใน
ระดับปานกลาง 

สถานทีไ่มเหมาะสม
กับกิจกรรมที่จัด 

ปการศึกษา 2559 ไดจัด
กิจกรรม ณ หอง 1001    
ชั้น 10 อาคารสงเสริมการ
เรียนรู  ปการศึกษา 2560 
ไดจัดกิจกรรม                
ณ หองประชุมราชพฤกษ   

2. โครงการปจฉิมนิเทศ
และพัฒนานักศึกษาสู
อาชีพ วันที่ 1 มิถุนายน 
2561 ณ หอประชุม 
วไลยอลงกรณ  

จากผลการประเมินไดนํา
ดานที่มผีลการประเมิน
นอยที่สุดมาปรับปรุง คือ 
ดานการประชาสัมพนัธ
กิจกรรมมีความ
เหมาะสม มีผลการ
ประเมิน 3.89 อยูใน
ระดับมาก 

นักศึกษาบางสวนไม
สนใจเขารวมกิจกรรม 

ปการศึกษา 2559           
มีนักศึกษาบางคณะไม
สามารถเขารวมกิจกรรมได
ปการศึกษา 2560        
กองพัฒนานักศึกษา จัดให
งานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ เพิ่มชองทางในการ
ประชาสัมพนัธใหมากข้ึน 
เชน เว็บไซต เพจ เสียงตาม
สาย หนังสือประชาสัมพนัธ
ตามหนวยงานภายในและ
ภายนอก 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

1.4.5(1) แบบประเมนิความพึงพอใจโครงการใหคําปรึกษา ประจาํปการศึกษา 2560 
1.4.5(2) แบบประเมนิความพึงพอใจของผูรับบริการดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 
ประจําป 2560 

1.4.5(3) แบบประเมนิความพึงพอใจของผูรับบริการดานการจัดเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

1.4.5(4) รายงานประชุมกองพัฒนานักศึกษา คร้ังที่ 15/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

 ขอ 6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 
กองพัฒนานักศึกษามีการบริการขอมูลขาวสารใหกับศิษยเกา ทั้งดานการสมัครงาน ขาวสารดาน

ความรูทั่วไป ขาวสารดานแนะนําอาชีพ ขาวสารดานสุขภาพ เปนตน ใหกับนักศึกษาและศิษยเกาผานสื่อ
และหนวยงานตางๆ เชน การติดประกาศ จดหมายอิเล็กทรอนิกส และโทรศัพท เว็บไซต Facebook 
(เอกสารหมายเลข 1.4.6 (1)) อีกทั้งนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลวสามารถเขามาสมัครเปนสมาชิก 
ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มีความประสงค รวมเปนสมาชิก เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะไดติดตอสื่อสารกับศิษย
เกาในโอกาสตางๆ ได (เอกสารหมายเลข 1.4.6 (2)) 

มีการจัดกิจกรรมเพื่อใหสรางเครือขายเชื่อมสายสัมพันธ ของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา          
โดยมหาวิทยาลัยรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธชมรมเดินวิ่งเพื่อ
สุขภาพไทย และภาคีเครือขาย จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ตนแบบมาตรฐานสากล “วไลยอลงกรณ รัน 2017”    
ในวันอาทิตยที่ 10 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อสราง
ความสามัคคีกลมเกลียวในหมูนักศึกษาใหม นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา คณาจารย บุคลากร นักวิ่งทั่วไป และ
ชุมชนที่เก่ียวของได และเปนการสงเสริมสุขภาพผานกิจกรรมเชิงสรางสรรค โดยจัดใหมีการเดิน-วิ่ง 2 ระยะ 
คือ 3.5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ภาใตแนวคิดงานวิ่งเชื่อมสัมพันธฉันทพี่นองของชาวราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ” (เอกสารหมายเลข 1.4.6 (3)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

1.4.6(1) เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา 
1.4.6(2) ฐานขอมูลศิษยเกา 
1.4.6(3) รายงานการจัดการแขงขันเดิน-วิ่ง วไลยอลงกรณ รัน 2017 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.4 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ1-6) 5.00 คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 1.4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ความรวมมือของรองกิจการนักศึกษา นักกิจการ
นักศึกษา ทุกคณะ/วทิยาลัย มีความเข็มแข็ง และไดรับ
ความรวมมือเปนอยางด ี 
2. มีการดูแลนักศึกษาอยางเปนระบบ 
3. มีการทําแบบประเมินความพงึพอใจในการเขารวม
กิจกรรมผานระบบ Google form เพื่อลดการใช
กระดาษ 

1. มีการประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางปฏิบัติ 
และแนวทางการแกไข 
2. เก็บขอมูลนักศึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อเพื่อเขาสู
กระบวนการดูแลนักศึกษาใหมีความพรอมในการ
ใชชีวิตในมหาวทิยาลัยได 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
กิจกรรมสําหรับศิษยเกา  
 
 

ควรมี โครงการศิษย เก าสั มพันธ เพื่ อสร า ง
เครือขายศิษยเกาของมหาวิทยาลัย และเพื่อการ
ติดตอสื่อสารในโอกาสตางๆ  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.4 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา  พักตรวิไล 
2) นางสาววราภรณ  ไชยสุริยานันท 

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

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองพัฒนานักศึกษา หนวยงานรับผิดชอบรวม : คณะ/วิทยาลัย  
โทรศัพท : 02-909-1428 โทรศัพท : 02-909-1752 
E-mail : nisa@vru.ac.th 
            varaporn2548@hotmail.com 

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

 

mailto:nisa@vru.ac.th
mailto:varaporn2548@hotmail.com
mailto:ransaya@hotmail.com
mailto:room_ab13@hotmail.com
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ตัวบงชี้ที่ 1.5   : กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบ : รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 
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 
(เอกสารหมายเลข 1.5.1(1)) กองพัฒนานักศึกษามีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ปงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข1.5.1(2)) โดยมีการประชุมกับคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โดยใหมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 ดาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คร้ังที่ 1 ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุม สสร. 302 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.5.1(3)) จากนั้น ได
ดําเนินการประชุม คร้ังที่ 2 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (เอกสารหมายเลข 1.5.1(4)) คณะกรรมการ
องคการนักศึกษาและสภานักศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.5.1(5)) ประธานนักศึกษาทุกคณะ เขารวม
ประชุมจัดทําแผนกิจกรรมโดยทีมงานองคการบริหารนักศึกษา ประกอบดวย นายกองคการบริหารนักศึกษา 
คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา และประธานนักศึกษา โดยมีการคัดเลือกนายกองคการบริหาร
นักศึกษาและประธานนักศึกษาของคณะแตละคณะ/วิทยาลัย จากการเลือกตั้ง (คําสั่งแตงตั้ง) และไดนํา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเสนอตอกองนโยบายและแผน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตอไป เมื่อไดรับการอนุมัติแลวไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโดย
คณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

1.5.1(1) คําสั่งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ป 2558 
1.5.1(2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปงบประมาณ 2561 
1.5.1(3) รายงานการประชุม วันที่ 12 - 13  มิถุนายน 2560 
1.5.1(4) รายการการประชุม วันที่ 15 มิถุนายน 2560 
1.5.1(5) คําสั่งแตงตั้งองคการบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา 

 
 ขอ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปน้ีใหครบถวน 

- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครอบคลุม
กิจกรรมทั้ง 5 ประเภทอยางครบถวน โดยทุกกิจกรรม มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา 
และตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรม/โครงการ วัน เวลา สถานที่ ในการจัด
กิจกรรม/โครงการ โดยเนนใหทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม หลังจากที่ไดประชุมวาง
แผนการดําเนินกิจกรรม/โครงการแลวโดยกระบวนการทํางานมีการดําเนินการ ขออนุมัติโครงการ แตงตั้ง
คณะกรรมการ ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ขออนุญาตใชสถานที่ แบงหนาที่ความรับผิดชอบแตละฝายและแต
ละฝายปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว 

มีการตรวจสอบ ดําเนินการแกไขขอผิดพลาดระหวางดําเนินการ หลังจากดําเนินกิจกรรม/
โครงการเสร็จสิ้นแลว ไดมีการติดตามผลการประเมินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงคของโครงการและ
ประเมินผลสําเร็จของโครงการพรอมทั้งจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อนํา
ขอมูลไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานในปตอไป 

มีการประชุมสรุปปญหาของการจัดกิจกรรมเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
และนําผลของปนี้ไปปรับปรุงในการดําเนินงานในปถัดไป กิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2561        
มีทั้งสิ้น 6 กิจกรรม รายละเอียดแตละกิจกรรมโดยแยกเปนดานตางๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัย
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น” มีการจัดกิจกรรม 1 
กิจกรรม ดังน้ี 
 1.1 กิจกรรมสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศน” ระหวางวันที่ 15 -17 
มกราคม 2561 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดนวิจิตรวิทยาคาร บานปลอก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี (เอกสารหมายเลข 1.5.2(1)) 
 1.2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณ อัตลักษณวไลยอลงกรณ “กิจกรรมจิตอาสา” วันพุธ
ที่ 7 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 
1.5.2(2)) 
 1.3 กิจกรรมโครงการคายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง คร้ังที่ 4 วันที่ 26-30 
เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบานเกาะเปริด อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี (เอกสารหมายเลข 1.5.2(3)) 
 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแก  
 2.1 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 45 รอบคัดเลือกเขตภาค
กลาง ระหวางวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี (เอกสารหมายเลข 
1.5.2(4)) 
 2.2 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 45 รอบมหกรรม ระหวาง
วันที่ 22 - 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (เอกสาร
หมายเลข 1.5.2(5)) 
 2.3 การแขงขันกีฬาเปตองวไลยอลงกรณโอเพน คร้ังที่ 14 วันเสารที่ 10 กุมภาพันธ 2561   
ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.5.2(6)) 
 2.4 การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง คร้ังที่ 29 วันที่ 19-23 
มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี (เอกสารหมายเลข 1.5.2(7)) 
 2.5 การแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 14 “เจาฟาเกมส” วันที่ 26–30  
มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.5.2(8)) 
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 2.6 การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ 6 สถาบัน คร้ังที่ 14 วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 
2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี (เอกสารหมายเลข 1.5.2(9)) 
 2.7 การแขงขันกีฬาของนักศึกษาภาคพิเศษ คร้ังที่ 14 “วไลยอลงกรณสัมพันธ” วันอาทิตยที่ 
24 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมถ (เอกสารหมายเลข 
1.5.2(10)) 
 

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก 
 3.1 กิจกรรมสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศน”ระหวางวันที่ 15-17 
มกราคม 2561 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดนวิจิตรวิทยาคาร บานปลอก อําเภอทองผาภูมิ        
จังหวัดกาญจนบุรี (เอกสารหมายเลข 1.5.2(1)) 
 3.2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณ อัตลักษณวไลยอลงกรณ “กิจกรรมจิตอาสา” วันพุธที่ 7 
กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 
1.5.2(2)) 
 3.3 กิจกรรมโครงการคายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง คร้ังที่ 4 วันที่ 26-30 
เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบานเกาะเปริด อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี (เอกสารหมายเลข 1.5.2(3)) 
 

4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก  
 4.1 กิจกรรมรณรงครับนองใหมตามหลักจริยธรรมและรณรงคปลอดเหลาในสถานศึกษา 
วันที่ 15 สิงหาคม-4 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสาร
หมายเลข 1.5.2(11)) 
 4.2 กิจกรรมโครงการพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข1.5.2(12)) 
 4.3 กิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก “งามอยางไทยวไลยอลงกรณ” 
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 
1.5.2(13)) 
 

5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก 
 5.1 กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่  1 - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.5.2(14)) 
 5.2 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป 2561 วันที่ 10-11 เมษายน 2561                
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  และศาลากลางจังหวัดปทุมธานี                      
(เอกสารหมายเลข 1.5.2(15)) 
 5.3 โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป 2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 
ณ วัดคุณหญิงสมจีน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (เอกสารหมายเลข 1.5.2(16)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

1.5.2(1) สรุปรายงานกิจกรรมสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศน”
ระหวางวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวิจิตร    
วิทยาคาร บานปลอก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

1.5.2(2) สรุปรายงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณ อัตลักษณวไลยอลงกรณ    
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
“กิจกรรมจิตอาสา” วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 

1.5.2(3) สรุปรายงานโครงการคายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง คร้ังที่ 4 วันที่   
26-30 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบานเกาะเปริด อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 

1.5.2(4) สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย  คร้ังที่ 45     
รอบคัดเลือก วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

1.5.2(5) สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย คร้ังที่ 45     
รอบมหกรรม วันที่ 22-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

1.5.2(6) สรุปรายงานการแขงขันกีฬาเปตองวไลยอลงกรณโอเพน คร้ังที ่14 วันเสารที่ 10 
กุมภาพันธ 2561 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรม-ราชูปถัมภ 

1.5.2(7) สรุปรายงานการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง คร้ังที่ 29 
วันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี จังหวัดจันทบุรี  

1.5.2(8) สรุปรายงานการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 14 “เจาฟาเกมส” วันที่     
26-30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

1.5.2(9) สรุปรายงานการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ 6 สถาบนั คร้ังที่ 14 วันที่ 31 
มีนาคม-1 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลยักรุงเทพ จังหวัดปทมุธาน ี

1.5.2(10) สรุปรายงานการแขงขันกีฬาของนักศึกษาภาคพิเศษ คร้ังที่ 14 “วไลยอลงกรณ
สัมพันธ” วันอาทิตยที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    
ในพระบรมราชปูถัมถ 

1.5.2(11) สรุปรายงานกิจกรรมรณรงครับนองใหมตามหลักจริยธรรมและรณรงคปลอดเหลา  
ในสถานศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏ      
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 

1.5.2(12) สรุปรายงานกิจกรรมโครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร วันที่ 5 ธันวาคม 
2560 

1.5.2(13) สรุปรายงานกิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก “งามอยางไทย  
วไลยอลงกรณ” วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชปูถัมภ 

1.5.2(14) สรุปรายงานกิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

1.5.2(15) สรุปรายงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ประจาํป 2561 วันที่ 10-11 
เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และ
ศาลากลางจังหวัดปทุมธาน ี

1.5.2(16) สรุปรายงานโครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจาํป 2561 ในวันที่ 25 
กรกฎาคม 2561 ณ วัดคุณหญิงสมจีน อําเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธาน ี
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 ขอ 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

โดยมหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมประกันคุณภาพแกนักศึกษา PDCA ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560                    
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อเปนการสรางเครือขายภายในสถาบัน          
และเพิ่มพูนความรูทักษะเก่ียวกับระบบกลไกการประกันคุณภาพ รวมทั้งบทบาทหนาที่ของนักศึกษาในการ
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.5.3(1)) จึงสงผลให
นักศึกษามีความรูและทักษะในการประกันคุณภาพ และสามารถนําไปใชในการเขียนโครงการและดําเนิน
โครงการตามกระบวนการประกันคุณภาพตามระบบกลไกประกันคุณภาพ เชน ชมรมวิทยาศาสตรเพื่อ
มวลชน ชมรม Eng Act Art  ชมรมเพื่อพอเราพอเพียง (เอกสารหมายเลข 1.5.3.2)) - (เอกสารหมายเลข
1.5.3.4)) เปนตน โดยนักศึกษาเปนผูเสนอและดําเนินโครงการ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

1.5.3(1) สรุปรายงานกิจกรรมโครงการอบรมประกันคุณภาพแกนักศึกษา PDCA  ในวันที่    
1 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชปูถัมภ 

1.5.3 (2) สรุปรายงานโครงการวิทยาศาสตรน้ํายาลางจานแบบงาย 
1.5.3 (3) สรุปรายงานดาํเนินโครงการ VRU Theatre Festival 
1.5.3 (4) สรุปรายงานผลการดาํเนินงานกิจกรรมเพื่อพอเราพอเพียง 
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 ขอ 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังตอไป 
 ผลการดําเนินงาน กองพัฒนานักศึกษามีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําเร็จตามแผนของกองพัฒนานักศึกษา จํานวน 25 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 บรรลุ
เปาหมาย รายละเอียดดังนี้ 

กองพัฒนานักศึกษา มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม ในปงบประมาณ 2561 และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน  
ในปงบประมาณ 2561 ดังนี้   
1.ดานกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิตจติอาสา พัฒนาทองถิ่น” 
วัน/เดือน/

ป 
กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
การประเมินผล
ความสําเร็จ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง 

15-17 
มกราคม 
2561 

 กิจกรรมสิงห-
ราชภัฏ  
“ทําฝายชะลอน้ํา
รักษาระบบ
นิเวศน” 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมทําฝายชะลอน้าํ 
2. เพื่อปรับปรุงฝายชะลอน้าํ 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 22 คน 
2. มีการปรับปรุงฝายชะลอ
น้ํา จาํนวน 1 ฝาย 
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 

1.มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 22 คน 
2. มีการปรับปรุงฝายชะลอ
น้ํา จาํนวน 1 ฝาย 
3. มีผลการประเมิน 4.30 

อยากใหเพิ่มจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม 
เนื่องจากมีคนอยาก
เขารวมกิจกรรมนี้
เปนจํานวนมาก  

เนื่องจากไดรับสนบัสนนุ
งบประมาณจากบริษัทสงิห 
คอเปอเรชั่นอยางจํากัดจึง
ตองลดจํานวนผูเขารวม
กิจกรรมลง แนวทางแกไขใน
คร้ังตอไปจัดหางบประมาณ
สนับสนนุจากหนวยงาน
ภายนอกเพิ่มเติม 

7 
กุมภาพันธ

2561 

โครงการ
พัฒนาอัตลักษณ
นักศึกษาวไลย
อลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ 
Big Cleaning 
Day 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมจิตอาสาของ
มหาวิทยาลยั 
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางคณะ/วทิยาลัย 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 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 1,000 คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 6 คณะ
และ 1 วิทยาลัย 
3. มีผลการประเมิน 3.98 

ใหปรับแนวทางการ
ทํากิจกรรมจิตอาสา
ใหมีความนาสนใจ 

ปรับแผนการจัดกิจกรรมโดย
กองพัฒนานักศึกษาไดสราง
เพจ เด็กจิตอาสา มรภ.วไลย
อลงกรณ เพื่อใหนักศึกษาได
ทราบขอมูลการทํากิจกรรม
และสมัครเขารวมกิจกรรมจิต
อาสาไดตามความสมัครใจ 
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1.ดานกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิตจติอาสา พัฒนาทองถิ่น” 
วัน/เดือน/

ป 
กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
การประเมินผล
ความสําเร็จ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง 

26 - 30 
เมษายน 
2561 

กิจกรรมคายอาสา  
6 ราชภัฎเขต
ภูมิศาสตรภาค
กลาง  
 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมจิตอาสา 
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
โรงเรียน 
4. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 85 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 6 
มหาวิทยาลยั 
3. ภูมิทัศนของโรงเรียนดีข้ึน 
4. ผลการประเมินความ  
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 85 คน 
2. มีนักศึกษาเขา 
รวมกิจกรรมทั้ง 6 
มหาวิทยาลยั 
3. มีผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
4.38 

1. อาหารอรอย 
2. นักศึกษาทุก
มหาวิทยาลยัให
ความรวมมือในการ
ทํากิจกรรมเปนอยาง
ดี 

ประชุมหารือเตรียมหา
สถานที่จดักิจกรรมในคร้ังคร้ัง
ตอไป 

2.ดานกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

13 - 17 
พฤศจิกายน 

2560 

กิจกรรมการ
แขงขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแหง
ประเทศไทย คร้ัง
ที่ 45  
รอบคัดเลือก 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย          
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 16 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 75 
มหาวิทยาลยั 
3. ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 16 คน 
2. มีนักศึกษารวมกิจกรรม 
จํานวน 75 มหาวิทยาลัย  
3. มีผลการประเมิน 4.38 

อยากใหเพิ่มเบี้ย
เลี้ยงในการฝกซอม
ใหมากข้ึนเนื่องจาก
นักกีฬามีการฝกซอม
มากกวา 2 เดือน 

เนื่องจากงบประมาณมี
จํานวนจํากัด จัดประชุม
พิจารณาเพื่อคัดเลือกการสง
ทีมเขารวมการแขงขัน   
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2.ดานกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
วัน/เดือน/

ป 
กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ การประเมินผล

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินมาปรับปรุง 

22-31 
มกราคม 
2561 

กิจกรรมการ
แขงขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแหง
ประเทศไทย คร้ัง
ที่ 45  
รอบมหกรรม 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย  
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 4 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 111 
มหาวิทยาลยั 
3. ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 4 คน 
2. มีนักศึกษารวมกิจกรรม 
จํานวน 111 มหาวิทยาลยั  
3. มีผลการประเมิน 4.24 

อยากใหเพิ่มเบี้ยเลี้ยง
ในการฝกซอมใหมาก
ข้ึนเนื่องจากนักกีฬา
มีการฝกซอม
มากกวา 2 เดือน 

เนื่องจากงบประมาณมีจาํนวน
จํากัด จัดประชุมพิจารณาเพื่อ
คัดเลือกการสงทีมเขารวมการ
แขงขัน   

10 
กุมภาพันธ 

2561 

กิจกรรมการ
แขงขันกีฬาเปตอง             
วไลยอลงกรณโอ
เพน คร้ังที่ 14 

1. เพื่อใหนักศึกษาและบุคคล 
ภายนอกมีสวนรวมใน 
กิจกรรม  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ  
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1.นักกีฬา จาํนวน 30 ทีม  
2. ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

1. มีนักกีฬาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 87 ทีม 
2. มีผลการประเมิน 4.20 

การจัดการแขงขันดี 
กรรมการผูตัดสินด ี

-- 
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2.ดานกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ (ตอ) 
วัน/

เดือน/ป 
กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ การประเมินผล

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินมาปรับปรุง 

19-23 
มีนาคม 
2561 

กิจกรรมการ
แขงขันกีฬา
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเขต
ภูมิศาสตรภาค
กลาง คร้ังที่ 29 
  

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรม          
2. เพื่อใหนักศึกษามี
เครือขายระหวาง
มหาวิทยาลยั 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอย
กวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 120 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 6 
มหาวิทยาลยั 
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 139 คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 6
มหาวิทยาลยัเขารวม 
3. มีผลการประเมิน 4.50 

นักกีฬามีการฝกซอม
กีฬามากกวา 1 เดือน 
แตมีงบประมาณ
สนับสนนุการฝกซอม
กีฬาไมเกิน 1 เดือน
หรือนอยกวา 

หางบประมาณสนับสนนุการ
ฝกซอมกีฬาจากหนวยงาน
ภายนอก 
 
 
 

26-30 
มีนาคม 
2561 

กิจกรรมการ
แขงขันกีฬา
ภายใน
มหาวิทยาลยั 
“เจาฟาเกมส” 

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

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 1,000 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 7 คณะ 1 
วิทยาลัย 
3. ผลการประเมินความ  
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 1,000  
คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 7 คณะ
และ 1 วิทยาลัย และ  
มรภ.วไลยอลงกรณ 
สระแกว 
3. มีผลการประเมิน 4.32 

1. สนามแบดมนิตัน
ไมพรอมสําหรับ
จัดการแขงขัน  
2. ในการฝกซอมกอง
เซียรและเชียร    
ลีดเดอรมีการ
จัดลําดบัในการข้ึน
โชวแตนักศึกษาบาง
คณะไมมาตามเวลาที่
ไดประชุมจัดลาํดับ 

1. ควรมีการสํารวจสนามแขง
ขันใหมีความพรอมทุกสนาม  
2. แจงรองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา/นักกิจการนักศึกษา
ประธานคณะ ใหกํากับดูแล
กองเชียรและเชียรลีดเดอรให
มาฝกซอมตามเวลาที่กําหนด 
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2.ดานกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ (ตอ) 
วัน/

เดือน/ป 
กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ การประเมินผล

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินมา

ปรับปรุง 
31 

มีนาคม–1 
เมษายน 
2561 

กิจกรรมการ
แขงขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ 6 
สถาบนั 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม 
ในกิจกรรม 
2. เพื่อใหนักศึกษามี
เครือขายระหวางวิทยาลัย 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอย
กวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 102 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 6 สถาบัน 
3. ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมจํานวน 102 คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 6 สถาบนั 
3. มีผลการประเมิน 4.32 

นักกีฬามีการฝกซอม
กีฬามากกวา 1 เดือน 
แตมีงบประมาณ
สนับสนนุการฝกซอม
กีฬาไมเกิน 1 เดือน
หรือนอยกวา 

หางบประมาณสนับสนนุการ
ฝกซอมกีฬาจากหนวยงาน
ภายนอก 
 
 
 

24 
มิถุนายน 

2561 

กิจกรรมการ
แขงขันกีฬา
นักศึกษาภาค
พิเศษ) 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อใหนักศึกษามี
เครือขายระหวางคณะ/
วิทยาลัย 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอย
กวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 800 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 5 คณะ และ              
มรภ.วไลยอลงกรณ 
สระแกว 
3. ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 791 คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 5 คณะ 
และมรภ.วไลยอลงกรณ
สระแกวเขารวม 
3. มีผลการประเมิน 4.32 

อยากใหจัดกิจกรรม
ในชวงสปัดาหที่สาม
ของภาคเรียนที่ 1  

ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
นําเสนอกําหนดวันจัด
กิจกรรม 
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2.ดานกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ (ตอ) 
วัน/

เดือน/ป 
กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ การประเมินผล

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินมา

ปรับปรุง 
15-17 

มกราคม 
2561 

 กิจกรรมสิงห-
ราชภัฏ  
“ทําฝายชะลอน้ํา
รักษาระบบ
นิเวศน” 

1. เพื่อใหนักศึกษามี     
สวนรวมในกิจกรรมทําฝาย
ชะลอน้าํ 
2. เพื่อปรับปรุงฝายชะลอน้าํ 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอย
กวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 22 คน 
2. มีการปรับปรุงฝายชะลอ
น้ํา จาํนวน 1 ฝาย 
3. ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 22 คน 
2. มีการปรับปรุงฝาย
ชะลอน้าํ จํานวน 1 ฝาย 
3. มีผลการประเมิน 4.30 

อยากใหเพิ่มจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม 
เนื่องจากมีคนอยากเขา
รวมกิจกรรมนี้เปน
จํานวนมาก  

เนื่องจากไดรับสนบัสนนุ
งบประมาณจากบริษัทสิงห
คอเปอเรชัน่อยางจาํกัดจงึ
ตองลดจาํนวนผูเขารวม
กิจกรรมลง แนวทางแกไขใน
คร้ังตอไปจดัหางบประมาณ
สนบัสนนุจากหนวยงาน
ภายนอกเพิม่เติม 

7 
กุมภาพันธ

2561 

โครงการพัฒนา         
อัตลักษณ
นักศึกษา 
วไลยอลงกรณ          
ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
Big Cleaning 
Day 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรมจิตอาสาของ
มหาวิทยาลยั 
2. เพื่อใหนักศึกษามี
เครือขายระหวางคณะ/
วิทยาลัย 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอย
กวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 1,000 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 6 คณะ  
1 วิทยาลัย 
3. ผลการประเมินความ  
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 1,000 
คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 6 คณะ
และ 1 วิทยาลัย 
3. มีผลการประเมิน 3.98 

ใหปรับแนวทางการทํา
กิจกรรมจิตอาสาใหมี
ความนาสนใจ 

ปรับแผนการจัดกิจกรรม
โดยกองพัฒนานักศึกษาได
สรางเพจเด็กจิตอาสา  
มรภ.วไลยอลงกรณ เพื่อให
นักศึกษาไดทราบขอมูลการ
ทํากิจกรรมและสมัครเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสาไดตาม
ความสมัครใจ 
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3.ดานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
วัน/เดือน/

ป 
กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ การประเมินผล

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินมา

ปรับปรุง 
26-30 

เมษายน 
2561 

กิจกรรมคายอาสา  
6 ราชภัฎเขต
ภูมิศาสตรภาค
กลาง  
 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมจิตอาสา 
2. เพื่อใหนักศึกษามี
เครือขายระหวาง
มหาวิทยาลยั 
3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
โรงเรียน 
4. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอย
กวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 85 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 6 
มหาวิทยาลยั 
3. ภูมิทัศนของโรงเรียน 
ดีข้ึน 
4. ผลการประเมินความ     
พึงพอใจในการจัด 
กิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 85 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมทัง้  
6 มหาวิทยาลัย 
3. มีผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
4.38 

1. อาหารอรอย 
2. นักศึกษาทุก
มหาวิทยาลยัใหความ
รวมมือในการทํากิจกรรม
เปนอยางด ี

ประชุมหารือเตรียมหา
สถานที่จดักิจกรรมในคร้ัง
คร้ังตอไป 

5 ธันวาคม 
2560 

กิจกรรมพิธี
อัญเชิญตราพระ
ราชลัญจกร  

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมพิธีอัญเชิญตรา
พระราชลัญจกร  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอย
กวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 1,400 
คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 7 คณะ  
1 วิทยาลัย 
3. ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม 
กิจกรรม จํานวน  1,400  คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 7 คณะและ 
1 วิทยาลัย 
3. มีผลการประเมิน 4.11 

1. นักศึกษาบางคนที่
ไดรับมอบหมายใหปฏิบตัิ
หนาที่ไมมาปฏิบัติหนาที่
ในวันจัดกิจกรรม 
2. นักศึกษาบางคนไมได
รับของที่ระลึก 

1. กําหนดผูปฎิบัติหนาที่
แตละดานใหชัดเจนและ
กําหนดบุคคลากรกํากับ
ดูแลนักศึกษาอยาง
เครงครัด 
2. ควรจัดของที่ระลึกให
เพียงพอกับนักศึกษาและ
ใชงบประมาณอยางคุมคา 
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4.ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ การประเมินผล

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินมา

ปรับปรุง 
วันที่ 14 

กุมภาพันธ 
2561 

กิจกรรม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของ
นักศึกษาหอพัก  
“งามอยางไทย 
วไลยอลงกรณ” 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรม“งามอยางไทย 
วไลยอลงกรณ” 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอย
กวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 100 คน 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 100 คน 
2. มีผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
3.90 

  

15 สิงหาคม 
–4 กันยายน 

2560 

กิจกรรมรณรงค
การรับนองใหม
ตามหลัก
จริยธรรมและ
รณรงคปลอด
เหลาใน
สถานศึกษา 

เพื่อใหนักศึกษามีการรับนอง
ใหมตามหลักจริยธรรมและ
รณรงคปลอดเหลาใน
สถานศึกษา  

รายงานผลการรับนอง
ใหมตามหลักจริยธรรม
และรณรงคปลอดเหลา
ในสถานศึกษา 

รูปภาพการรับนองใหมตาม
หลักจริยธรรมและรณรงค
ปลอดเหลาในสถานศึกษา 

นักศึกษาไมปฏิบัติตาม
กติกาการรับนองมีการรับ
นองเกินเวลาที่กําหนด  
ผูที่มาประชุม เร่ืองการรับ
นองไมไดไปแจงให
นักศึกษาทราบขอมูลหรือ
นักศึกษาทราบขอมูลแลว
ไมปฏิบัตติาม 

คณะ/วิทยาลัยตอง
กําหนดใหมีอาจารยกํากับ
ดูแลการรับนองอยาง
เครงครัด 
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4.ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (ตอ) 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ การประเมินผล

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมิน

มาปรับปรุง 
1–3 

พฤศจิกายน 
2561 

กิจกรรมสืบ
สานประเพณี
วันลอย
กระทง 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรมวันลอย
กระทง 
2. นักศึกษามีความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม วันลอยกระทง 
จํานวน 1,500 คน 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

1. มีคนเข าร วมกิจกรรม 
จํานวน 1,500 คน 
2. มีผลการประเมิน 4.60 
 

นางนพมาศจาํแลงไม
ยอมรับผลการตัดสนิของ
คณะกรรมการ  
 

กรรมการไดชี้แจง
ตอนางนพมาศ
จําแลงในเกณฑการ
ตัดสินใหมีความ
เขาใจใน  
กฎ กติกา 

5.ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
10 -11 
เมษายน 
2561 

โครงการสืบ
สานประเพณี
สงกรานต 
ประจําป 
2561   

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรมวันสงกรานต 
2. นักศึกษามีความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม วันลอยกระทง 
จํานวน 60 คน 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

1. มีคนเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 60 คน 
2. มีผลการประเมิน 4.59 
 

เนื่องจากเปนชวงทีป่ด
ภาคเรียนจึงทําใหมี
ผูเขารวมกิจกรรมนอย  

นําผลการประเมิน
จากปที่แลวที่จัด
กิจกรรมในวันหยุด
เปลี่ยนมาจัดใน วนั
เวลาราชการ 

25 กรกฎาคม 
2561 

กิจกรรมแห
เทียนพรรษา 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรม 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอย
กวา 3.51 

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

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 100 คน 
2. มีผลการประเมิน 4.64 

เนื่องจากเปนชวงที่
นักศึกษาปดภาคเรียนจึง
ทําใหมีผูเขารวมกิจกรรม
นอย  

ประชาสัมพนัธให
นักศึกษาเขารวม
กิจกรรม 
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6. กิจกรรมดานอ่ืนๆ 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัตถุประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
การประเมินผล
ความสําเร็จ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมิน
มาปรับปรุง 

1 
พฤศจิกายน 

2560 

 กิจกรรมอบรม
ใหความรูการ
ประกันคุณภาพ
แกนักศึกษา 
(PDCA) 

1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู 
ในการเขียนโครงการซึ่งใช
กระบวนการ PDCA  
2. นักศึกษามีความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

1. นักศึกษามีความรูใน
การเขียนโครงการตาม
กระบวนการ PDCA 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด 
กิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

1. นักศึกษามีความรู ในการ
เขียนโครงการตาม
กระบวนการ PDCA 
2. ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
3.90 

นักศึกษาบางชมรมไม
เขารวมการอบรม 

ควรกําหนดใหผูนํา
นักศึกษาประธาน
ชมรมทุกชมเขารวม
กิจกรรม 

20  
พฤศจิกายน 

2560 

กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะ
การใชชีวิต 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรม          
2. มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 100 คน 
2. ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจัด 
กิจกรรมไมนอยกวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรมจํานวน 100 คน 
2. มีผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
3.74 

ไมควรจัดกิจกรรมใน
วันหยุดเนื่องจาก
นักศึกษาตองไปทํางาน
หารายได  

ประชุมหารือ
กําหนดการจัด
กิจกรรมในวันและ
เวลาราชการ 

15 
กุมภาพันธ 

2561 

กิจกรรมวางพวง
มาลา 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรม 
2. นักศึกษาไดนอมรําลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จ
พระราชปตุฉาเจาฟา 
วไลยอลงกรณ กรมหลวง
เพชรราชสิรินธร 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรม 
2. นักศึกษามีความ 
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 
 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 100 คน 
2. มีผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
4.00 
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6.กิจกรรมดานอ่ืนๆ (ตอ) 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัตถุประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
การประเมินผล
ความสําเร็จ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง 

25 - 26 
กุมภาพันธ 

2561 

กิจกรรมสราง
เครือขายแกน
นํานักศึกษารวม
ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติดและโรค
เอดส 

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรมสราง
เครือขายแกนนํานักศึกษา
รวมปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดและ 
โรคเอดส         
2. เพื่อใหนักศึกษามี
เครือขายระหวางคณะ/
วิทยาลัย 
3. นักศึกษามีความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

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

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 50 คน 
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 6 คณะ 1 
วิทยาลัย 
3. ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
4.00 

ควรมีการเปลี่ยน
สถานที่ในการจัด
กิจกรรม 

ประชุมหารือเพื่อหา
สถานที่จดักิจกรรม 

1 มิถุนายน 
2561 

กิจกรรมปจฉิม
นิเทศนักศึกษาสู
อาชีพ ประจาํป
การศึกษา 2560 
และปจฉิมนิเทศ
นักศึกษา กยศ. 
ประจําป
การศึกษา 2560 

1. เพื่อใหนักศึกษาที่จะ
สําเร็จการศึกษามีสวนรวม
กิจกรรม 
2. นักศึกษามีความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

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

1. มีนักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 300 คน 
2. ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
4.00 

นักศึกษาบางสวนไม
สนใจเขารวมกิจกรรม 

ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ ปาย
ประชา สัมพนัธ 
เว็บไซต เว็บเพจ และ
หนังสือแจง
ประชาสัมพนัธตาม
หนวยงาน 
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6.กิจกรรมดานอ่ืนๆ (ตอ) 

วัน/
เดือน/ป 

กิจกรรม วัตถุประสงคของ 
โครงการ/กิจกรรม 

การประเมินผล
ความสําเร็จ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง 

5 
สิงหาคม 
2561 

กิจกรรม 
ราชพฤกษชอ
ใหม 

1. เพื่อใหนักศึกษาใหมได
พบปะสังสรรค  
2. เพื่อใหความรูดาน 
อัตลักษณแกนักศึกษา
ใหม 
3. นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51 

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 1200 คน 
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51 

1. มีนักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรม จํานวน 
1400 คน 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 4.62 

1. เนื่องจากมีหลายกิจกรรมที่
จัดในวันและเวลาเดียวกันจึงทาํ
ใหขาดความตอเนื่องของ
กิจกรรมในบางจุด เชน ตองดึง
ปายแบลคดอปลงในชวง
กิจกรรมวันแมแหงชาติ ดึงปาย
ข้ึนในชวงบาย เปนตน 
2. หองรับรองวิทยากรไม
เพียงพอ/วิทยากรผูมาบรรยาย
เดินทางมากอนเวลาทาํใหไม
สามารถเขาพักในหองที่
จัดเตรียมไวใหไดเนื่องจากหอง
ยังใชรับรองพระสงฆอยูใน
ชวงเวลานั้น 
3. วิทยากรขอขอมูลบางอยาง 
ในเวลากระชัน้ชิด ใกลถึงเวลา
งาน 

1. ประสานงานทีมงานให
ดําเนินการใหทันเวลา  
2. ประสานงานวิทยากร
ใหเขาพักที่หองรับรองที่
เตรียมไวให 
3. ประสานงานหนวยงาน
ที่เก่ียวของขอขอมูลอยาง
รวดเร็ว ใหทันเวลา 
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6.กิจกรรมดานอ่ืนๆ (ตอ) 

วัน/
เดือน/ป 

กิจกรรม วัตถุประสงคของ 
โครงการ/กิจกรรม 

การประเมินผล
ความสําเร็จ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง 

6 
สิงหาคม 
2561 

กิจกรรมการอบรม
การใชระบบ  
e-studentloan 

1. เพื่อใหนักศึกษามี
ความสามารถใชระบบ 
e-studentloa 
2. นักศึกษามีความ    
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษาสามารถใช
ระบบ e-studentloan  
ได จํานวน 613 คน 
2. นักศึกษามีความ    
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

1. นักศึกษาสามารถ ใช
ระบบ e-studentloan 
ได จํานวน 613 คน 
2. นักศึกษามีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 4.37  

1. นักศึกษาผูกูยืมหลายราย
เขาใจวาตนเองเปนผูกูยืมราย
ใหมและไมมีรหัสผานในระบบ 
e-studentloan แตพอมา
ดําเนินการในระบบพบวา
นักศึกษาผูกูยืมกลุมดังกลาวเปน
ผูที่มีรหัสผานในระบบแลวแต
ลืมรหัสผานหรือมีคนดําเนินการ 
ในระบบ e-studentloan ใหจึง
ไมทราบวาตนเองมีรหัสผานแลว  
2. นักศึกษาผูกูยืมเขาใจผิดคิด
วา การรับรองรายไดครอบครัว 
ผูกูยืมเปนการคํ้าประกัน โดยไป
แจงกับอาจารยวาใหคํ้าประกัน
การกูยืมใหตน 
3. ขอมูลทะเบียนราษฏรของ
นักศึกษาผูกูยืมไมตรงกับระบบ 

1. นักศึกษาผูกูยืมที่ไมมี
รหัสผานหรือลืมรหัสผาน
สามารถรีเช็ตรหัสผานใหมได
โดยดําเนนิการในระบบ  
e-studentloan กรอกขอมูล
หมายเลขบัตรประจาํตัวของ
บิดา หรือมารดา ก็จะ
สามารถมีรหัสผานใหมได
ทันท ี
2. อธิบายใหนักศึกษาเขาใจ
อยางถ่ีถวนในการรับรอง
รายไดและการคํ้าประกัน 
3. สามารถปรับปรุงขอมูล
ทะเบียนราษฏรของนักศึกษา
ในระบบ e-studentloan  
ไดโดยใชรหัสผานของ
นักศึกษาผูกูยืม 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

1.5.4(1) 
 

สรุปรายงานกิจกรรมสิงห-ราชภัฏอาสา “ทําฝายชะลอน้ํารักษาระบบนิเวศน”
ระหวางวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวิจิตร
วิทยาคาร บานปลอก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี   

1.5.4(2) 
 

สรุปกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณ อัตลักษณวไลยอลงกรณ “กิจกรรมจิต
อาสา” ในวนัพุธที่ 7 กุมภาพนัธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 

1.5.4(3) 
 

สรุปโครงการคายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง คร้ังที่ 4 วันที่ 26 -
30 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบานเกาะเปริด อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 

1.5.4(4) 
 

สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย คร้ังที่ 45 
รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง วันที ่13-17พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

1.5.4(5) 
 

สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย คร้ังที่ 45 
รอบมหกรรม วันที่ 22-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

1.5.4(6) 
 

สรุปรายงานการแขงขันกีฬาเปตองวไลยอลงกรณโอเพน คร้ังที ่14 วันเสารที่ 
10 กุมภาพันธ 2561 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 

1.5.4(7) สรุปผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง คร้ังที่ 29 
วันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวัดจันทบุรี  

1.5.4(8) 
 

สรุปรายงานการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 14 “เจาฟาเกมส”   
วันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 

1.5.4(9) 
 

สรุปรายงานการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ 6 สถาบนั วนัที่ 31 มีนาคม  
-1 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธาน ี

1.5.4(10) 
 

สรุปรายงานการแขงขันกีฬาของนักศึกษาภาคพิเศษ “วไลยอลงกรณสัมพันธ”  
คร้ังที่ 14 วันอาทิตยที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 

1.5.4(11) สรุปรายงานกิจกรรมรณรงครับนองใหมตามหลักจริยธรรมและรณรงคปลอด
เหลาในสถานศึกษา วันที่ 15 สงิหาคม-4 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 

1.5.4(12) สรุปรายงานกิจกรรมโครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร วันที ่5 
ธันวาคม 2560 

1.5.4(13) สรุปรายงานกิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก“งามอยางไทย 
วไลยอลงกรณ” วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 

1.5.4(14) สรุปรายงานกิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 

1.5.4(15) สรุปรายงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ประจาํป 2561 วันที่ 10-11 
เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
และศาลากลางจังหวัดปทุมธาน ี

1.5.4(16) สรุปรายงานโครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจาํป 2561 ในวันที่ 
25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดคุณหญิงสมจีน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

1.5.4(17) สรุปรายงานโครงการอบรมการประกันคุณภาพแกนักศึกษา PDCA วันที่ 1 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร  

1.5.4(18) สรุปรายงานกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใชชีวติ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 
ณ หองประชุมราชพฤกษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1.5.4(19) สรุปรายงานกิจกรรมวางพวงมาลา วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

1.5.4(20) สรุปรายงานกิจกรรมสรางเครือขายแกนนํานักศึกษารวมปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดและโรคเอดส วันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2561 ณ คายฝกการรบ
พิเศษปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

1.5.4(21) สรุปรายงานกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาสูอาชพี ประจาํปการศึกษา 2560 
และปจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ. ประจําปการศึกษา 2560 วันที ่1 มิถุนายน 
2561 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ  

1.5.4(22) สรุปรายงานกิจกรรมกิจกรรมราชพฤกษชอใหม ประจําปการศึกษา 2561    
“รับนองสรางสรรรค มีจิตอาสา สงเสริมศิลปวฒันธรรม” ในวันอาทิตยที่ 5 
สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ 

1.5.4(23) สรุปรายงานกิจกรรมการอบรมการใชระบบ e-studentloan วันที่ 6 สิงหาคม 
2561 ณ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 

 
 ขอ 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ไดกําหนดวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปงบประมาณ 2561 แลวนั้น ประชุมเพื่อวิเคราะหและประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุม สสร.302 
อาคารสงเสริมการเรียนรู โดยมีการสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค จํานวน 3 ขอ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน 

คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ/ไม

บรรล ุ
รอยละของกิจกรรมที่ดาํเนนิการตาม
แผนการจัดกิจกรรม 

ไมนอยกวารอยละ 20 
กิจกรรม 

23 กิจกรรม บรรลุ 

คาเฉลี่ยความพงึพอใจของผูรวม
กิจกรรมมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 

คาเฉลี่ย 
ไมนอยกวา 3.51 

มีคาเฉลี่ยความพงึ
พอใจ 4.24 

บรรลุ 

รอยละการใชงบประมาณตามแผน ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

มีการใชงบประมาณ 
คิดเปนรอยละ 84.78 

บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
1.5.5(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561 
1.5.5(2) สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจาํปงบประมาณ 

2561 
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 ขอ 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
 กองพัฒนานักศึกษามีสรุปการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม (เอกสารหมายเลข 1.5.6(1)) และมีการประชุมเสนอแนะแนวทาง 
(เอกสารหมายเลข 1.5.6(2)) เพื่อนําผลการประเมินจาก ในปนี้ ไปปรับปรุงกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา โดยไดสรุปในรายงานการประชุมวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (เอกสาร
หมายเลข 1.5.6(3)) อาทิ เชน 
 

วัน/
เดือน/ป 

กิจกรรม ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินมาปรับปรุง 

15-17 
มกราคม 
2561 

 กิจกรรมสิงห-ราชภัฏ  
“ทําฝายชะลอน้ํารักษา
ระบบนิเวศน” 

1.มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 22 คน 
2. มีการปรับปรุงฝาย
ชะลอน้าํ จํานวน 1 ฝาย 
3. มีผลการประเมิน 4.30 

อยากใหเพ่ิมจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
เนื่องจากมีคนอยากเขารวมกิจกรรมนี้เปน
จํานวนมาก  

เนื่องจากไดรับสนับสนุนงบประมาณจาก
บริษัทสิงหคอเปอเรชั่นอยางจํากัดจึงตองลด
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมลง แนวทางแกไขใน
ครั้งตอไปจัดหางบประมาณสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอกเพ่ิมเติม 

7 
กุมภาพันธ

2561 

โครงการพัฒนาอัตลักษณ
นักศึกษาวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชปูถัมภ 
Big Cleaning Day 

1. มีนักศึกษาเขารวม  
กิจกรรม จํานวน 1,000 คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 6 คณะ
และ 1 วิทยาลัย 
3. มีผลการประเมิน 3.98 

ใหปรับแนวทางการทํากิจกรรมจิตอาสาใหมีความ
นาสนใจ 

ปรับแผนการจัดกิจกรรมโดยกองพัฒนา
นักศึกษาไดสรางเพจ เด็กจิตอาสา              
มรภ.วไลยอลงกรณ เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบ
ขอมูลการทํากิจกรรมและสมัครเขารวม
กิจกรรมจิตอาสาไดตามความสมัครใจ 
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วัน/
เดือน/ป 

กิจกรรม ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินมาปรับปรุง 

26-30 
มีนาคม 
2561 

กิจกรรมการแขงขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัย       
“เจาฟาเกมส” 

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 1,000  
คน 
2. มีนักศึกษาทั้ง 7 คณะ
และ 1 วิทยาลัย และ  
มรภ.วไลยอลงกรณ 
สระแกว 
3. มีผลการประเมิน 4.32 

1. สนามแบดมินตันไมพรอมสําหรับจัดการ
แขงขัน  
2. ในการฝกซอมกองเซียรและเชียรลีดเดอร     
มีการจัดลําดับในการข้ึนโชวแตนักศึกษาบาง
คณะไมมาตามเวลาท่ีไดประชุมจัดลําดับ 

1. ควรมีการสํารวจสนามแขงขันใหมีความ
พรอมทุกสนาม  
2. แจงรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา/       
นักกิจการนักศึกษา ประธานคณะ ใหกํากับ
ดูแลกองเชียรและเชียรลีดเดอรใหมาฝกซอม
ตามเวลาท่ีกําหนด 

5 
สิงหาคม 
2561 

กิจกรรมราชพฤกษชอใหม 1. มีนักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 1,400 
คน 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 4.62 

1. เนื่องจากมีหลายกิจกรรมที่จัดในวันและเวลา
เดียวกันจึงทําใหขาดความตอเนื่องของกิจกรรมใน
บางจุด เชนตองดึงปายแบลคดอปลงในชวง
กิจกรรมวันแมแหงชาติ ดึงปายข้ึนในชวงบาย  
เปนตน 
2. หองรับรองวิทยากรไมเพียงพอ/วิทยากรผูมา
บรรยายเดินทางมากอนเวลาทาํใหไมสามารถเขา
พักในหองที่จัดเตรียมไวใหไดเนื่องจากหองยังใช
รับรองพระสงฆอยูในชวงเวลานัน้ 
3. วิทยากรขอขอมูลบางอยาง ในเวลากระชัน้ชดิ 
ใกลถึงเวลางาน 
 

1. ประสานงานทีมงานใหดําเนนิการใหทันเวลา  
2. ประสานงานวิทยากรใหเขาพักที่หองรับรองที่
เตรียมไวให 
3. ประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของขอขอมูล
อยางรวดเร็ว ใหทันเวลา 
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วัน/เดือน/ป กิจกรรม ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินมาปรับปรุง 
6 สิงหาคม 2561 กิจกรรมการอบรม

การใชระบบ  
e-studentloan 

1. นักศึกษาสามารถใชระบบ  
e-studentloan ได จํานวน 
613 คน 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 4.37  

1. นักศึกษาผูกูยืมหลายรายเขาใจวาตนเองเปน 
ผูกูยืมรายใหมและไมมีรหัสผานในระบบ         
e-studentloan แตพอมาดําเนนิการในระบบ
พบวานักศึกษาผูกูยืมกลุมดงักลาวเปนผูที่มี
รหัสผานในระบบแลวแตลืมรหัสผานหรือมีคน
ดําเนินการในระบบ e-studentloan ใหจึงไม
ทราบวาตนเองมีรหัสผานแลว  
2. นักศึกษาผูกูยืมเขาใจผิดคิดวา การรับรอง
รายไดครอบครัวผูกูยืมเปนการคํ้าประกัน โดยไป
แจงกับอาจารยวาใหคํ้าประกันการกูยืมใหตน 
3. ขอมูลทะเบียนราษฏรของนักศึกษาผูกูยืมไม
ตรงกับระบบ 

1. นักศึกษาผูกูยืมที่ไมมีรหัสผานหรือลืมรหัสผาน
สามารถรีเช็ตรหัสผานใหมไดโดยดําเนินการในระบบ  
e-studentloan กรอกขอมูลหมายเลขบัตรประจาํตัว
ของบิดา หรือมารดา ก็จะสามารถมีรหัสผานใหมได
ทันท ี
2. อธิบายใหนักศึกษาเขาใจอยางถ่ีถวนในการรับรอง
รายไดและการคํ้าประกัน 
3. สามารถปรับปรุงขอมูลทะเบยีนราษฏรของนักศึกษา
ในระบบ e-studentloan  
ไดโดยใชรหัสผานของนักศึกษาผูกูยืม 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

1.5.6(1) สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ 
2561 

1.5.6(2) รายงานการประชุมวันที่ 15 มิถุนายน 2560 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ที่ 1.5 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6)  5.00 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 1.5  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. กองพัฒนานักศึกษาไดรับความรวมมือจากคณบดี 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และนักกิจการ
นักศึกษาของแตละคณะ/วิทยาลัยเปนอยางดีในการ
จัดกิจกรรมตางๆ 
2. นักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชปูถัมภ ใหความสนใจในการเขารวม
กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลยั 
3. มีแกนนาํนักศึกษา องคการนกัศึกษา และสภา
นักศึกษา ที่ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเปนอยางด ี

1. มีการจัดประชุมการจัดกิจกรรมรวมกับคณบดี 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และนักกิจการ
นักศึกษาของแตละคณะ/วิทยาลัย 
2. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมใหมากยิ่งข้ึน 
3. จัดอบรมแกนนํานักศึกษาเพือ่ใหมีศักยภาพใน
การเปนแกนนาํในการจัดกิจกรรม    

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ไมควรจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม ในวันและเวลา
เดียวกัน 
2. ควรจัดกิจกรรมไมใหตรงกับเวลาเรียนของนักศึกษา 

1. มีการกําหนดวนัจัดกิจกรรมไมใหตรงกับ
กิจกรรมของคณะ/วิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
2. ควรจัดกิจกรรมในวันพุธ เวลา 13.00-16.30 น.  
เพื่อไมใหกระทบกับเวลาเรียนของนักศึกษา 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.5 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล 
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 : nisa@vru.ac.th 
            varaporn2548@hotmail.com 

E-mail : buatipied@hotmail.com 

 

mailto:nisa@vru.ac.th
mailto:varaporn2548@hotmail.com
mailto:buatipied@hotmail.com
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 2.1   : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบ : รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
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  
 มหาวิทยาลัย มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาไดดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล เพื่อใหทุกคณะ/หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก สามารถ
เขาถึงขอมูลได ดังนี้  

1. ระบบจัดการขอมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสารหมายเลข 2.1.1(1)) 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีโปรแกรมระบบจัดการขอมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
(http://rd.vru.ac.th/mis/login.php) เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลนักวิจัย โดยกําหนดใหลงทะเบียนนักวิจัย
ผานทางระบบออนไลน ซึ่งมีการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับ 1) โครงการวิจัย 2) งบประมาณ 3) แหลงทุน และ
ระบบฐานขอมูลนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://researcher.vru.ac.th/) 

2. ระบบบริหารจัดการงานวิจยั 
 2.1  ระบบการบริหารและติดตามทุนวิจัยผานระบบจัดการขอมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัย

และพัฒนาไดแก ระบบ MIS  
 2.2  ระบบการบริหารและติดตามทุนวิจัย กรณีงบประมาณแผนดิน ไดแก ระบบ National 

Research Management System: NRMS) ที่หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเขา 
ถึงฐานขอมูลได (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)) ฐานขอมูลงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสารหมายเลข 2.1.1(4)) ฐานขอมูลดานทรัพยสินทางปญญา  

4. เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา www.rd.vru.ac.th ซึ่งมีขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับการ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.1.1(5)) เชน  

 4.1  แผนกลยุทธ 2556-2560 และฉบับทบทวน 2558-2560 ซึ่งภาคีทุกสวนของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงผูแทนคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรวมกันกําหนดนโยบาย ทิศทางการวิจัย เพื่อจัดทําแผนฯ และ
กรอบการดําเนินการโครงการวิจัยมุงเปาของมหาวิทยาลัย สูการพัฒนางานวิจัยคุณภาพงานวิจัยที่เอ้ือตอการ
พัฒนาชุมชนทองถ่ิน  (เอกสารหมายเลข 2.1.1(6)) 

 4.2  แผนปฏิบัติราชการประจําป (เอกสารหมายเลข 2.1.1(7)) 
 4.3  ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการวิจัยตางๆ  (เอกสารหมายเลข 2.1.1(8)) 
 4.4  ทุนสนับสนุนการวิจยัประเภทตางๆ (เอกสารหมายเลข 2.1.1(9)) 

http://www.rd.vru.ac.th/
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 4.5  คูมือการวิจัย เพื่อใหผูบริการและคณาจารย รวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนได (เอกสารหมายเลข 2.1.1(10)) 

5. ฐานขอมูล สําหรับเผยแพรบทความวิจัยผานสารสนเทศทางเว็บไซต เพ่ือเผยแพรงานวิจัยสู
สาธารณชน (เอกสารหมายเลข 2.1.1(11)-(13)) ผาน https://www.tci-thaijo.org/index.php เพื่อ
เผยแพรงานวิจัยสูสาธารณชน เพื่อเปนแหลงสืบคนขอมูล บทความเผยแพรงานวิจัยของคณาจารย ซึ่ง
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก สามารถเขาถึงขอมูลได  โดยดาวนโหลดเอกสารออนไลน มหาวิทยาลัยมี
วารสารที่อยูในระบบ 4 วารสาร คือ 1)วารสารบัณฑิตศึกษา 2)วารสารวไลยปริทัศน 3)วารสารวิจัยและพัฒนา 
สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 4)วารสารวิจัยและพัฒนาสายสังคมศาสตร 

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) โปรแกรมระบบจัดการขอมูลสารสนเทศภายในสถาบนัวิจัยและพัฒนา

(http://rd.vru.ac.th/mis/login.php) 
2.1.1(2) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาต(ิNational Research Management 

System: NRMS) 
2.1.1(3) ฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบนัวจิัย9 
2.1.1(4) ฐานขอมูลทรัพยสนิทางปญญา 
2.1.1(5) เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th) 
2.1.1(6) แผนกลยุทธสถาบนัวิจัยและพฒันา 5 ป 
2.1.1(7) แผนปฏิบัติราชการประจาํป 
2.1.1(8) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการวิจัย 
2.1.1(9) ประเภททุนสนับสนนุการวิจัย 
2.1.1(10) คูมือการวิจัย 
2.1.1(11) การเผยแพรบทความวิจัย ผานระบบ (https://www.tci-thaijo.org/index.php) 
2.1.1(12) โปรแกรมระบบวารสารออนไลน สถาบันวิจัยและพฒันา  

(http://journal.vru.ac.th/main.php) 
2.1.1(13) ระบบฐานขอมูลนักวิจยั สถาบันวิจัยและพฒันา (http://researcher.vru.ac.th/) 

 

 

 

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php
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/
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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) 
 มหาวิทยาลัยฯ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ดังนี้ 

1. หองปฏิบัติการวิจัย ศูนยวิทยาศาสตร ที่ใหบริการดานหองปฏิบัติการ โดย ใหบริการกับ
นักศึกษา คณาจารย และนักวิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.2(1)) และมีระบบรักษาความปลอดภัยของ
หองปฏิบัติการ โดยผานการประเมินความสามารถหองปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 
หมายเลขการรับรองระบบงานที-่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 ยังใหบริการสิ่ งสนับสนุนการวิจัยแกคณาจารย นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก ตามบริบทของคณะ เชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนศูนยเคร่ืองมือในการใหบริการ
ทางดานอุตสาหกรรมเกษตร เปนตน 

2. ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมี “คลินิกวิจัย”เพื่อให
คําปรึกษาและความรูเก่ียวกับงานวิจัยใหกับนักศึกษา คณาจารย และนักวิจัย จากผูทรงคุณวุฒิทางดานการ
วิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.2(3)) และดําเนินการในรูปแบบบริการวิชาการ และการสัมมนา   

3. แหลงบริการสารสนเทศในการสืบคนผลงานวิจัย      
มหาวิทยาลัยมีการใหบริการที่เอ้ือตอการเรียนการวิจัย  โดยมีการใหบริการผานสํานักวิทยาบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหบริการหนังสือใหมผานทางหองบรรณาภิรมย และหนังสือทั่วไปอ่ืนๆ ภายใน
หองสมุด มีการสํารวจความตองการทรัพยากร เชน เอกสาร ตํารา ที่ใชประกอบการเรียนการสอน และการ
วิจัยผานทางสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ ในการดําเนินการจัดซื้อตอไป  

สําหรับการคนควาขอมูลการวิจัย  ผานรูปแบบตางๆ (เอกสารหมายเลข 2.1.2(4)) และใหบริการ
ฐานขอมูลออนไลนทั้งแบบบอกรับสมาชิกและแบบไดรับการสนับสนุนจาก สกอ. ตลอดจนฐานขอมูล
วิทยานิพนธไทย ฐานขอมูลการสืบคนงานวิจัย เชน Science Direct, pro Quest และยังมีสัญญาณ WiFi 
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และติดตั้งภายในหองตางๆใหอาจารยไดศึกษาคนควาสืบคนขอมูลงานวิจัย  ผานทาง 
web site และ web site สถาบันวิจัยและพัฒนา และ web site อ่ืนๆ (เอกสารหมายเลข 2.1.2(5)) และ
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกคณาจารย นักศึกษา และนักวิจัย ในการสืบคนขอมูลดังกลาวจากที่บาน ผาน
ทาง VRU Library VPN (เอกสารหมายเลข 2.1.2(6))   
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4. มหาวิทยาลัยสงเสริมการดําเนินการกับเครือขายดานการวิจัย และรวมจัดการประชุม
วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อใหเกิดบรรยากาศในการวิจัย  

 4.1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการกับเครือขายดานการวิจัย โดยบรรรจุเปนโครงการสราง
เครือขายความรวมมือดานการทําวิจัยและการผลิตงานสรางสรรค และมีการดําเนินการ (เอกสารหมายเลข 
2.1.2(7)) เชน 

  1) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง รวมกับ สกว. และ
พัฒนาชุดโครงการรวมกัน 2 โครงการ คือ  

   1.1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและขอเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนทองถ่ินของ
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสูความเปนเลิศดานการพัฒนาทองถ่ินของ“กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา” 

   1.2) โครงการ“การถอดบทเรียนระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
  2) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย รวมกับ สกอ. ในการดําเนินงานผาน

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
  3) คณะทํางานวิชาการรับใชสังคมของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการรวมกับเครือขาย 

Engagement Thailand เชื่อมโยงการจัดการพันธกิจ การสอน  บริการทางวิชาการ หรือ งานวิจัยของแต
ละคณะ รวมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) และสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ (สสร.)  

  4) บันทึกขอตกลงความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญา ระหวางกรมทรัพยสินทางปญญา
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, SIPA Tech Startup Club ระหวางกรม
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ 

  5) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย รวมกับ สสส. และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จังหวัดสระแกว 48 แหง ครอบคลุม 9 อําเภอ  

  6) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ทั้งหมด 5 แหง 
ซึ่งดําเนินการตอเนื่องเปนปที่ 9 

 4.2 มหาวิทยาลัยจัดการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดและประสบการณ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 2.1.2(8)-(13)) 

  1) โครงการเขารวมนําเสนอผลงาน Thailand Research Expo 2018  
  2) เจาภาพรวมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา คร้ังที่ 8

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  โดยทางมหาวิทยาลัยไดเขาจัด
นิทรรศการและสงนักวิจัยเขารวมนําเสนอผลงาน โดยมี อาจารย ดร.ณัฐพงค จันจุฬา ไดรับการคัดเลือกเปน
นักวิจัยโดดเดน 

  3) เจาภาพรวมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป 2561 ณ หอง
ประชุมสัมมนา ชั้น 5 อาคารศูนยคอมพิวเตอรและศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย โดยทาง
มหาวิทยาลัยไดสงนักวิจัยเขารวมนําเสนอผลงาน  

  4) เจาภาพรวมการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย 
คร้ังที่ 9 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทาง
มหาวิทยาลัยไดสงนักวิจัยเขารวมนําเสนอผลงาน  

  5) เจาภาพการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาตรโรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน ระดับภูมิภาค  คร้ังที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ   

  6) เจาภาพการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 ประจําป 2561 ณ หองประชุม
ราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ปสมเด็จพระศรีนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1.2(1) หนาเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตร โดยมีหองปฏิบัติการวิจัยสงักัดศูนยวิทยาศาสตร 
2.1.2(2) เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 
2.1.2(3) “คลินิกวิจัย”สําหรับใหคําปรึกษาดานการวิจัย และใหบริการดานการวิจัย 
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) โครงการเขารวมนําเสนอผลงาน Thailand Research Expo 2018 
2.1.2(9) โครงการประชุมวชิาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา คร้ังที่ 8 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   
จังหวัดจันทบุรี  

2.1.2.(10) ประชุมวชิาการระดบัชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป 2561  
ณ หองประชุมสัมมนา ชั้น 5 อาคารศูนยคอมพิวเตอรและศูนยภาษา  
มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย จงัหวัดเลย     

2.1.2(11) การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติราชนครินทรวิจัย คร้ังที่ 9 
 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา  

2.1.2(12) โครงการประชุมวชิาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาตรโรงเรียนและฐานทรัพยากร
ทองถ่ิน ระดับภูมิภาค  คร้ังที่ 5   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ    

2.1.2(13) โครงการประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 ประจาํป 2561  
ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ปสมเด็จพระศรีนครินทร  
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ     

 
 ขอ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

มหาวิทยาลยัมีการดําเนนิงานเพื่อจัดสรรทุนสนบัสนุนการวิจัย (ทุนภายใน) ดังนี ้
ทุนภายใน ประกอบดวย งบประมาณรายได และงบประมาณแผนดิน 
งบประมาณรายได โดยมหาวิทยาลัยมีกองทุนวิจัย และมีคณะกรรมการกองทุนวิจัย คณะกรรมการ

พิจารณาทุนวิจัย ซึ่งเปนผูแทนจากผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูแทนคณาจารย เพื่อรวมในการ
พิจารณา และดําเนินการผานระบบ MIS เพื่อเสนออนุมัติทุนสนับสนุน และประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย  

งบประมาณแผนดิน โดยมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมพัฒนาขอเสนอโครงการ และทิศทางการวิจัยและ
ประชาสัมพันธเพื่อเปดรับขอเสนอโครงการ  และมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมในการพัฒนาและให
ขอเสนอแนะ และดําเนินการผานระบบ NRMS เพื่อเสนอของบประมาณแผนดิน เมื่อไดรับงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน  
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1.3(1) ประกาศทุน 
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 ขอ 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2561 
(เอกสารหมายเลข 2.1.4(1)) และดําเนินการผานคณะกรรมการกองทุนวิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.4(2)) 
ในการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดสรรงบประมาณ และสรุปรายงานการเบิกจาย
งบประมาณ (เอกสารหมายเลข 2.1.4(3)) 

การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 
1. การนําเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายในการไปเสนอผลงาน 

โดยอาจารยสามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เร่ือง หลักเกณฑและ
อัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561 (เอกสารหมายเลข 2.1.4(4)) 

2. การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอาจารยสามารถเสนอผานคณะมายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เร่ือง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561 (เอกสาร
หมายเลข 2.1.4(4)) โดยการจัดสรรเงินพิจารณาสอดคลองกับระดับของผลงานตีพิมพในวารสารที่อยูใน
ฐานขอมูล ISI และฐานขอมูลสากลอ่ืน และในวารสารระดับชาติที่ สกอ.ยอมรับ 

3. สนับสนุนงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐที่มีการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ โดย
อาจารยสามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเร่ืองหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลสนับสนุนงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐ 0 จาก
งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558 (เอกสารหมายเลข 2.1.4(5)) 

4. จัดสรรงบประมาณในการจัดทําวารสารเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงาน ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 2.1.4(1)) 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1.4(1) แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2561 
2.1.4(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย 
2.1.4(3) รายงานการเบิกจายงบประมาณ 
2.1.4(4) ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ เร่ือง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2561 

2.1.4(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเร่ืองหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวลัสนบัสนุนงาน
สรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐ0 จากงบประมาณกองทุนวจิัย พ.ศ. 2558 
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 ขอ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน  
 มหาวิทยาลัย สงเสริมอาจารย/นักวิจัย ใหเขารวมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานการวิจัย และเพื่อนําความรูมาเปนพื้นฐานหรือตอยอดในการพัฒนาตนเอง โดยจัดสรรเปนงบ
พัฒนาบุคลากร แยกจากงบประมาณนําเสนอผลงานวิจัยซึ่งจัดสรรโดยกองทุนวิจัย ปงบประมาณ 2561 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค อาทิเชน  
  1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยเคร่ืองมือการทํางานวิจัยชุมชน 
(คลินิกวิจัย) (เอกสารหมายเลข 2.1.5(1))  
  1.2 โครงการอบรมคลินิกวิจัย ในหัวขอ การเบิกจายงบประมาณสําหรับงานวิจัย และไขขอของใจการ
เบิกจายงบประมาณสําหรับงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.5(2)) 
 2. การสรางขวัญ กําลังใจ โดยการสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพบทความนําเสนอบทความวิจัย 
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจสําหรับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก       
ตามเกณฑ ประกาศของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.1.5(1))  
 3. รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยโดดเดนงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา คร้ังที่ 8 “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0” ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี คือ อาจารย ดร.ณัฐพงค จันจุฬา ไดเขารับโลรางวัลนักวิจัยโดดเดน ประเภทนักวิจัยผูมี
ผลงานวิจัยโดดเดน (เอกสารหมายเลข 2.1.5(2)) รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ หอง
ประชุมเจาฟา อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร (เอกสารหมายเลข 2.1.5(3)) 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1.5(1) ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ เร่ือง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2561 

2.1.5(2) ภาพถายรางวัลนักวิจัยโดดเดนงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ัง
ที่ 11 เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
113 ป และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
คร้ังที่ 8 “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ใน
วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 

2.1.5(3) ภาพถายรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ หองประชุมเจาฟา 
อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
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 ขอ 6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนในเร่ืองการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน โดยมอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการกําหนดข้ันตอนตางๆ ในเร่ืองการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร   
อนุสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อชวยคุมครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (เอกสารหมายเลข 2.1.6(1)) และจัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชนดานทรัพยสินทางปญญา (เอกสาร
หมายเลข 2.1.6(2)- (3)) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการวิจัยโดยมีจรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและ
แนวทางปฏิบัติ โดยยึดตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (เอกสารหมายเลข 2.1.6(4)) 

โดยมีการดําเนินการตามระบบที่กําหนด ซึ่งมีผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร จํานวน 13 
ผลงาน (เอกสารหมายเลข 2.1.6(5))   
 
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) ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนงาน

สรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐจากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558 
2.1.6(4) จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ 
2.1.6(5) ผลงานการจดลิขสิทธิ์ สทิธิบัตร  

อนุสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ 
ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร คือ ผลงานของ อ.ธนพร   พยอมใหม และผศ.
ดร.ณพัฐอร บัวฉุน  จํานวน 13 ผลงาน ดังนี้  
1.ชุดทดลองกระบวนการควบคุมตําแหนงลูกบอลดวยแรงลม  
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13299  อนุมัติเมื่อ  28  พฤศจิกายน 2560 
2.ผลิตภัณฑโลชั่นบํารุงผิวจากมันตอเผือกที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13298  อนุมัติเมื่อ  28  พฤศจิกายน 2560 
3.ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวจากมะเขือเทศที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13300  อนุมัติเมื่อ  28  พฤศจิกายน 2560 
4.ผลิตภัณฑโลชั่นบํารุงผิวมะมวงหาวมะนาวโหที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13301  อนุมัติเมื่อ  28  พฤศจิกายน 2560 
5.ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวชะเอมไทยและมะขามปอมที่มีคุณสมบัติทําใหผิวขาว 
ตานทานการเกิดร้ิวรอยและลดร้ิวรอย 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13302  อนุมัติเมื่อ  28  พฤศจิกายน 2560 
6.ผลิตภัณฑโลชั่นบํารุงผิวมะเขือเทศและหมาก 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13303  อนุมัติเมื่อ  28  พฤศจิกายน 2560 
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7.ผลิตภัณฑโลชั่นบํารุงผิวชะเอมไทยและพิลังกาสา 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13304 อนุมัติเมื่อ 28  พฤศจิกายน 2560 
8.ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวจากเห็ดหอมที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13305  อนุมัติเมื่อ  28  พฤศจิกายน 2560 
9.ผลิตภัณฑบํารุงผิวจากสารสกัดพิลังกาสา 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13306  อนุมัติเมื่อ  28  พฤศจิกายน 2560 
10.ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวมะเขือเทศและแอปเปลเขียวที่มีคุณสมบัติทําใหผิวขาว 
ตานทานการเกิดร้ิวรอยและลดร้ิวรอย 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13307  อนุมัติเมื่อ  28  พฤศจิกายน 2560 
11.ผลิตภัณฑโลชั่นบํารุงผิวมะเขือเทศและแอปเปลเขียว 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13308  อนุมัติเมื่อ  28  พฤศจิกายน 2560 
12.ผลิตภัณฑโลชั่นบํารุงผิวจากแอปเปลเขียวที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13309  อนุมัติเมื่อ  28  พฤศจิกายน 2560 
13.ผลิตภัณฑโลชั่นบํารุงผิวจากเห็ดฟางที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13310  อนุมัติเมื่อ  28  พฤศจิกายน 2560 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.1 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1 – 6.) 5 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 2.1  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 

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

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) ผศ.ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ 2) ผศ.กานตมณี  ไวยครุฑ            
3) อ.ปยะ  กลาประเสริฐ 4) อ.กนกนาฏ  พรหมนคร 
5) นางวารุณี  จันทพ่ึง 6) น.ส.กัญชญาวีร  กุลพิพัฒนเตชนาถ          
7) นายอัชฌสิทธ์ิ  อังกินันทน 8) นายชูศักด์ิ  ขันธชาติ       
9) น.ส.ปรียา  ยอดจันทร 10) น.ส.ชนาพร  วัยทรง  
11.) น.ส.หทัยชนก  ทองนพคุณ 12.) นายนพสิทธ์ิ  เหมือนสังข 

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 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
เกณฑการประเมิน : 
 คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน(เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรือ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับ

ปฏิบัติงานจริงไมรวมลาศึกษาตอ) จํานวน 409.5 คน จํานวนนักวิจัยประจํา จํานวน 0 คน รวมท้ังหมด 409.5 คน 

ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน ทั้งหมดรวม 17,060,611.55 บาท จําแนกเปน
เงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางจาก ภายนอก จํานวน 2,632,286.00 บาท และ ภายใน จํานวน 
14,428,325.55 บาท สรุปผลคะแนนไดดังน้ี  

 
ตารางขอมูลพ้ืนฐานจํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก และภายใน 
ท่ี คณะ/หนวยงานวิจัย จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรค (บาท) จํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมด 
(นับปฏิบัติงานจริง 

ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 

ภายนอก ภายใน รวม 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2,807,341.25 2,807,341.25 89 
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 3,174,106.60 3,174,106.60 39 
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 818,886.00 637,699.10 1,456,585.10 27 
4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,505,400.00 2,226,982.20 3,732,382.20 80 
5 คณะครุศาสตร 120,000.00 1,183,300.00 1,303,300.00 61.50 
6 คณะวิทยาการจัดการ 188,000.00 1,852,131.00 2,040,131.00 58 
 
7 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ - 2,428,765.40 2,428,765.40 32 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

- 1,239,154.40 
1,239,154.40 6.00 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ - 1,189,611.00 1,189,611.00 26.00 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร - 118,000.00 118,000.00 23 
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา*** 0 0 0 0 

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 2,632,286.00 14,428,325.55 17,060,611.55 409.50 

ที่มา : ขอมูลจากรายงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 
2560 
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ตารางสรุปคะแนนท่ีไดจากผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการจําแนกตามคณะ/หนวยงานวิจัย 

ท่ี คณะ/หนวยงานวิจัย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 
1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2,807,341.25 89 31,543.16 2.63 
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3,174,106.60 39 81,387.55 5.00 
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,456,585.10 27 53,947.60 4.50 
4 คณะมนุษยศาสตรฯ 3,732,382.20 80 46,654.78 5.00 
5 คณะครุศาสตร 1,303,300.00 61.50 21,191.87 4.24 
6 คณะวิทยาการจัดการ 2,040,131.00 58 35,174.67 5.00 

7 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2,428,765.40 32 75,898.92 

5.00 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

1,239,154.40 6.00 206,525.73 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ 1,189,611.00 26.00 45,754.27 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร 118,000.00 23 5,130.43 0.51 
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 0.00 

ผลรวมคาเฉลี่ยคะแนนระดับคณะและสถาบัน 31.88 
คะแนนภาพรวมมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย) 3.54 

ที่มา : ขอมูลจากรายงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 
2560 

สูตรการคํานวณ 
  ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ

และหนวยงานวิจยั  =  คะแนนที่ได 
 จํานวนคณะและหนวยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบัน 

 
 31.88 

 =  3.54 คะแนน 
 9 

 
รายงานผลระดับคณะ 

 

วิธีการคํานวณ (จําแนกรายคณะ)  
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน 2,807,341.25 บาท ไมมีเงินทุนภายนอก รวมทั้งหมด จํานวน 
2,807,341.25 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 89 คน โดยรายละเอียดดังนี้ 
 
 แสดงวิธีการคํานวณ  

2,807,341.25 
= 31,543.16 บาท/คน 

89 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
31,543.16 

x 5 = 2.63       คะแนน 
60,000 
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ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งหมดเทากับ  31,543.16 
บาท/คน เทากับ 2.63 คะแนน 
 

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน 
จํานวน 3,174,106.60 บาท ไมมีงบภายนอก รวมทั้งหมด จํานวน 3,174,106.60 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด 
(ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 39 คน 

แสดงวิธีการคํานวณ  
3,174,106.60 

=  81,387.35  บาท/คน 
39 

 
แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

81,387.35    
x 5 = 5   คะแนน 

60,000  

 
 ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ทั้งหมดเทากับ 81,387.35 บาท/
คน เทากับ 5.00  คะแนน 

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน 
จํานวน 637,699.10 บาท ภายนอก จํานวน 818,886.00 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 1,456,585.10 บาท มี
อาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 27 คน 

แสดงวิธีการคํานวณ  
1,456,585.10 

= 53,947.60   บาท/คน 
27 

 
แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

53,947.60    
x 5 = 4.50  คะแนน 

60,000 

 ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งหมดเทากับ 53,947.60 บาท/คน 
เทากับ 4.50 คะแนน  

 
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายใน จํานวน 2,226,982.20 บาท ภายนอก จํานวน 1,505,400.00 บาท รวมทั้ งหมด จํานวน 
3,732,882.20 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 80 คน  

แสดงวิธีการคํานวณ  
3,732,382.20 

= 46,654.78  บาท/คน 
80 
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แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
46,654.78  

x 5 = 5   คะแนน 
25,000 

 ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งหมดเทากับ 46,654.78  
บาท/คน เทากับ 5.00 คะแนน 

5. คณะครุศาสตร คณะไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน 
1,183,300.00 บาท ภายนอก จํานวน 120,000.00 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 1,303,300.00 บาท มี
อาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 61.50 คน 

แสดงวิธีการคํานวณ  
1,303,300.00 

= 21,191.87 บาท/คน 
61.50 

แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
21,191.87 

x 5 =  4.24     คะแนน 
25,000 

 ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะครุศาสตร ทั้งหมดเทากับ 21,191.87 บาท/คน เทากับ  
4.24  คะแนน  

6. คณะวิทยาการจัดการ คณะไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน 
1,852,131.00 บาท ภายนอก จํานวน 188,000.00 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 2,040,131.00 บาท มี
อาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 58 คน  

 
แสดงวิธีการคํานวณ  

2,040,131.00 
= 35,174.67 บาท/คน 

58 

แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
35,174.67 

x 5 = 5  คะแนน 
25,000 

 ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะวิทยาการจัดการ  ทั้งหมดเทากับ 35,174.67  บาท/คน เทากับ 5 
คะแนน  

7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คณะไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน 
จํานวน 2,428,765.40 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 2,428,765.40 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผู
ศึกษาตอ) จํานวน 32.00 คน 
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เนื่องจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีหลักสูตรที่สังกัดอยูในกลุมวิชาวิทยาศาสตรฯ และกลุม
สาขาวิชาสังคมศาสตร จึงคํานวณแยกออกเปน 2 สูตรดังนี้ 

 7.1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ไดรับเงิน
สนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 250,000 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 
250,000 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) รวมทั้งหมด 3  คน  
 แสดงวิธีการคํานวณ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

1,239,154.40 
= 206,525.73  บาท/คน 

6 

แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
206,525.73 

x 5 = 5  คะแนน 
60,000 

 
 ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) ทั้งหมดเทากับ 206,525.73  บาท/คน เทากับ 5 คะแนน 
 

 7.2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ไดรับเงิน
สนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน 1,189,611.00 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 1,189,611.00  
บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) รวมทั้งหมด  26.00 คน  

แสดงวิธีการคํานวณ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
1,189,611.00 

= 45,754.27  บาท/คน 
26 

 
แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

45,754.27 
x 5 = 5  คะแนน 

25,000 
ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) ทั้งหมดเทากับ 45,754.27 บาท/คน เทากับ  5  คะแนน 

 
ดังน้ัน สรุปผลคะแนน (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5 + 5 
= 5   คะแนน 

2 
 
 ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทั้งหมดเฉลี่ยทั้ง 2 กลุม (กลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเทากับ 206,525.73 บาท/คน เทากับ 5 คะแนน และ กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรฯ เทากับ 45,754.27 บาท/คน) โดยทั้งสองกลุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 5 คะแนน  
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8. คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายใน จํานวน 118,000.00 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 118,000.00 บาท มีอาจารยประจํา
ทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 23 คน  

แสดงวิธีการคํานวณ  
118,000.00 

= 5,130.43  บาท/คน 
23 

แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
5,130.43  

x 5 = 0.51  คะแนน 
50,000 

 ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะสาธารณสุขศาสตร ทั้งหมดเทากับ  5,130.44  บาท/คน 
เทากับ  0.51  คะแนน  

9. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไมมีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย 
มีนักวิจัยประจํา จํานวน  0 คน (นักวิจัยลาออก มีผล 1 เมษายน 2561) 

แสดงวิธีการคํานวณ  
0 

= 0  บาท/คน 
0 

แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
0   

x 5 = 0   คะแนน 
25,000 

 ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งหมดเทากับ  0  บาท/คน เทากับ 0 
คะแนน  
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.2 
เปาหมายป  ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 5.00 คาเฉลี่ย 3.54 3.54 คะแนน ไมบรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

2-2(1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2-2(2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

2-2(3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
2-2(4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2-2(5) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะครุศาสตร 
2-2(6) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิทยาการจดัการ 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
2-2(7) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 
2-2(8) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะสาธารณสขุ 
2-2(9) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบนัวิจัยและพฒันา 

 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 2.2  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.2 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
รศ.ดร.กรินทร  กาญทนานนท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) ผศ.ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ  
2) อ.ปยะ  กลาประเสริฐ              
3) อ.กนกนาฎ  พรหมนคร 
4) นางวารุณี  จันทพ่ึง  
5) นายอัชฌสิทธ์ิ  อังกินันทน  
6) นายชูศักด์ิ  ขันธชาติ       

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี) 
- 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 2560 – 31 ธันวาคม 2560) 
เกณฑการประเมิน : 
 คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 
 

ผลการดําเนินงาน   
 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการของนักวิจัย จํานวน 452 เร่ือง โดยจําแนกเปนผลงานคาถวงน้ําหนัก 
ผลงานงานวิชา คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 206 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.40  จํานวน 57 เร่ือง คาน้ําหนักคาน้ําหนัก 
0.60 จํานวน 67 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 82 เร่ือง และ คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 22 เร่ือง และคาถวง
น้ําหนักผลงานสรางสรรค  คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 2 เร่ือง คาน้ําหนัก 0.40  จํานวน 2 เร่ือง คาน้ําหนักคา
น้ําหนัก 0.60 จํานวน 9 เร่ือง และ คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 5 เร่ือง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงาน
วิชาการของนักวิจัยเทากับ 203.40 

ผลคะแนนงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย จําแนกรายคณะ/วิทยาลัย/หนวยงานวิจัย 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย/หนวยงานวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง 

ตัวหาร 
(นับปฏิบัติงานจริง 
รวมผูลาศึกษาตอ) 

ผลลัพธ 
(รอยละ) 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 53.40 97 55.05 5.00 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13.40 27 49.63 5.00 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14.60 40 36.50 5.00 
4 คณะครุศาสตร 26.20 63.5 41.26 5.00 
5 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 34.80 86 40.47 5.00 
6 คณะวิทยาการจัดการ 25.80 58 44.48 5.00 
7 คณะสาธารณสุขศาสตร 20.60 24 85.83 5.00 

8 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 14.40 32 45.00 5.00 
- กลุมสาขาวิขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6.20 6 103.33 5.00 
- กลุมสาขาวิขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

8.20 24 31.54 
5.00 

9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0.2 0 0 0 
 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 4.44 

ที่มา : ขอมูลจากรายงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 
2560 
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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 60 35 8 17 9 - - - - - 53.40 

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 5 1 1 3 - 1 3 - 2 14.60 

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 10 1 10 - - - - - - 13.40 

4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 4 15 14 4 2 1 6 - 3 34.80 

5 คณะครุศาสตร 20 3 13 9 6 - - - - - 26.20 

6 คณะวิทยาการจัดการ 57 - 4 15 - - - - - - 25.80 

 
7 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 19 - 11 5 - - - - - - 14.40 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 10 - 7 - - - - - - - 6.20 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ 9 - 4 5 - - - - - - 8.20 

8 คณะสาธารณสุขศาสตร 17 - 14 11 - - - - - - 20.60 

9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 - - - - - - - - - 0.2 

รวมจํานวนเรื่อง 206 57 67 82 22 2 2 9 - 5 203.40 

ที่มา : ขอมูลจากรายงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 
2560 

สูตรการคํานวณ  

 ผลรวมของผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและ
หนวยงานวิจัย  =  คะแนนที่ได 

 จํานวนคณะและหนวยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบัน 
 

 40 
 =  4.44 คะแนน 

 9 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.3 
เปาหมายป  ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 5.00 คาเฉลี่ย 4.44 4.44 คะแนน ไมบรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

2-3(1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2-3(2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

2-3(3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
2-3(4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2-3(5) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะครุศาสตร 
2-3(6) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิทยาการจดัการ 
2-3(7) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 
2-3(8) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะสาธารณสขุ 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
2-3(9) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบนัวิจัยและพฒันา 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 2.3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  
จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

  
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.3 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
รศ.ดร.กรินทร  กาญทนานนท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 
1.ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ 
2.อ.ปยะ กลาประเสริฐ 
3.นางวารุณี  จันทพ่ึง 
4.น.ส.กัญชญาวีร กุลพิพัฒนเตชนาถ 
5.น.ส.ปรียา  ยอดจันทร 

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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ตัวบงชี้ที่ 3.1   : การบริการวิชาการแกสังคม 
ชนิดตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 
การคิดรอบ : รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 

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
คณะกรรมการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3.1.1(1)-(3.1.1(3)) เพื่อ
กําหนดชุมชนเปาหมายของการใหบริการวิชาการรับใชสังคม ซึ่งเปนพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยไดไปดําเนินการบริการ
วิชาการ และการวิจัย พบวา ผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชนมีความตองการใหมหาวิทยาลัยไปแกปญหา 
ตลอดจนชุมชนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม ดังนั้นมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความพรอมของชุมชนใน 
การใหบริการทางวิชาการ จึงไดกําหนดชุมชนเปาหมาย 3 พื้นที่ ไดแก 
 1. ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
 2. ชุมชนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
 3. จังหวัดสระแกว ไดแก ตําบลทาเกษม ตําบลบานแกง อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 

 โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะ และชุมชนไดรวมกันลงพื้นที่สํารวจ
บริบทชุมชน เพื่อศึกษาปญหา และความตองการของชุมชน และนําไปแกไขปญหารวมกัน หลังจากที่
มหาวิทยาลัยไดขอมูลความตองการของชุมชน (เอกสารหมายเลข 3.1.1(4)) จึงมีการจัดประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธประกอบดวย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการ
จัดการ คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ งานศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ จังหวัดสระแกว เพื่อรวมวางแผนจัดทําเปนแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 3.1.1(5)) และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน รวมคิด รวมวางแผนเพื่อ
จัดทําเปนแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2561 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
3.1.1(1) บันทึกขอความเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ 
3.1.1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัย  

คร้ังที่ 2/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม  2560 
3.1.1(3) คําสั่งที่ 1105/2560 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพนัธกิจสัมพันธ 
3.1.1(4) สรุปผลการสํารวจความตองการบริการวิชาการของชุมชนหรือองคการกลุมเปาหมาย 
3.1.1(5) แผนบริการวชิาการของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2561 
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 ขอ 2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1 
 มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ ไดเชิญตัวแทนจากชุมชนเขารวม
ประชุม (เอกสารหมายเลข (3.1.2(1)–(2)) เพื่อวางแผนการบริการวิชาการประจําป งบประมาณ 2561 
ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 และที่ประชุมกําหนดมีแผนบริการวิชาการ ประจําป 2561 
ดังนี้  

ชุมชน หัวขอเร่ือง หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1. ตําบล 
สวนพริกไทย 

ดานจลุินทรียวิถีธรรมชาติ เพื่อแกปญหา 
เชื้อราสนิม ลดการใชสารเคมี และเปนการบํารุง
ดิน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สํานักสงเสริมการเรียนรูและ
บริการวิชาการ 

2. ตําบลคลองหา ดานบรรจุภัณฑ ตราสินคา และชองทางการจัด
จําหนายสินคา 

คณะวิทยาการจัดการ  
วิทยาลัยนวัตกรรม 
สํานักสงเสริมการเรียนรูและ
บริการวิชาการ 

3. ตําบลบานแกง  โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อความยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลบานแกง 
อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 
 

 
1. ตัวแทนชุมชนตําบลคลองหานําเสนอความตองการของชุมชน ในปงบประมาณ 2561 ชุมชน

ตองการใหมหาวิทยาลัยไปพัฒนาดานบรรจุภัณฑ ตราสินคา และชองทางการจัดจําหนายสินคา (เอกสาร
หมายเลข (3.1.2 (4)) 

2. ตัวแทนชุมชนตําบลสวนพริกไทย นําเสนอความตองการของชุมชน โดยชุมชนมีความตองการให
มหาวิทยาลัยไปใหความรูดานจุลินทรียวิธีธรรมชาติ และฝกปฏิบัติใหมีคุณภาพที่ดี (เอกสารหมายเลข 
(3.1.2 (5)) 

3. ตัวแทนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และตัวแทนจากชุมชนบานแกง จังหวัดสระแกว 
นําเสนอความตองการใหมหาวิทยาลัยไปใหความรูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net วิชา
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เนื่องจากนักเรียนมีผลการเรียน O-Net ระดับต่ํากวาเกณฑ (เอกสาร
หมายเลข (3.1.2 (6)) นอกจากนี้ตัวแทนจากชุมชนบานแกง มีความตองการใหพัฒนาแหลงน้ําในชุมชน
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เอกสารหมายเลข (3.1.2 (7)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

3.1.2(1) หนังสือเชิญตัวแทนชุมชน 
3.1.2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 

3/2560 วันที่ 10 กันยายน 2560 
3.1.2(3) แผนบริการวชิาการของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2561 
3.1.2(4) รายงานสรุปผลโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพนัธเพื่อพัฒนาชมุชนทองถ่ินดาน

สงเสริมอาชีพ 
3.1.2(5) สรุปรายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ตําบลสวนพริกไทย(จลุินทรียวิถีธรรมชาติ) 
3.1.2(6) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 
3.1.2(7) โครงการพัฒนาแหลงน้าํเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ขอ 3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน      
 มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการรวมกับคณะ ไดนําแผนบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย ไปพัฒนาชุมชนเปาหมาย 3 พื้นที่ ดังนี้  

1. ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูดานการทําเกษตรอินทรีย การทํา

จุลินทรียวิธีธรรมชาติไลแมลง  และศัตรูพืชในนาขาว หลังจากการอบรมชุมชนไดนําความรูไปทําจุลินทรีย
เพื่อใชในการเพาะปลูก ไดแก ขาวพืชผักสวนครัว บําบัดน้ําเสีย และทําเปนอาหารสําหรับเลี้ยงเปด ไก ทําให
ลดการใชสารเคมี ลดตนทุนการผลิต สรางผลผลิตที่ปลอดสารเคมี และทําใหชุมชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน ซึ่งพบ
จากการตรวจสุขภาพประจําป  
  ซึ่งเปนกิจกรรมตอเนื่องในปงบประมาณ 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดไปใหความรูและคําแนะนํา
การตรวจสภาพดินและการปรับปรุงดินใหมีคุณภาพและผลผลิตเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ชุมชนตองการลดการใช
สารเคมีในการเพาะปลูก ปรับปรุงดิน และการบําบัดน้ําเสียมหาวิทยาลัยไดไปใหความรูและคําแนะนําการทํา
จุลินทรียวิถีธรรมชาติ สําหรับไลแมลง ปรับปรุงดิน ระบบน้ําที่มีแรธาตุสมบูรณเหมาะแกการอยูอาศัยของ
สัตวน้ํา และทําเปนอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว และเมื่อชุมชนไดรับการพัฒนา ทําใหผูนําชุมชนสวนพริกไทยเขา
ประกวดศูนยจัดการศัตรูพืชดีเดนระดับจังหวัดปทุมธานี และไดรับรางวัลศูนยจัดการศัตรูพืชดีเดนระดับ
จังหวัดปทุมธานี จากผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี (เอกสารหมายเลข 3.1.3(1), 3.1.3(3), 3.1.3 (11)) 

2.  ชุมชนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
สืบเนื่องจากปงบประมาณ 2559 จากการที่สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการได

สํารวจความตองการของชุมชนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีซึ่งเปนชุมชนเปาหมาย
พบวาในชุมชนมีความตองการลดตนทุนในการทํากอนเชื้อเห็ด สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
จึงไดรวมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดไปใหความรูเก่ียวกับการลดตนทุนในการทํากอนเชื้อเห็ดแก
ประชาชนในชุมชนตําบลคลองหา และในปงบประมาณ 2560 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการได
ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ ทั้งนี้ไดพูดคุยกับกํานันตําบลคลองหา 
และไดรับทราบถึงความตองการของชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑทางเกษตรเพื่อจําหนายและสรางรายได 
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการจึงไดจัดทําโครงการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา โดยรวมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ในการไปใหความรูแกประชาชนในชุมชนในเร่ืองดังกลาว 

หลังจากที่สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการรวมกับคณะตางๆ ไดไปใหความรูแก
ชุมชนคลองหาอยางตอเนื่อง สงผลทําใหประชาชนในชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและสามารถพึ่งพาตนเองได โดย
ในปจจุบันชุมชนสามารถนําผลิตภัณฑชุมชนตางๆที่มหาวิทยาลัยใหความรูไปวางจําหนายในสถานที่ตางๆ 
เชน หางสรรพสินคาฟวเจอรพารครังสิต ชั้น 2 ศูนยราชการแจงวัฒนะ (งานสินคา OTOP ของดี 4 ภาค) 
และตลาดชุมชนบริเวณหนาวัดหัตถสารเกษตร ตลาดหมู 5 และ10 เปนตน ทั้งนี้ชุมชนไดมีการจัดทําบัญชี
รายรับ-รายจาย เพื่อทําใหทราบรายไดที่เพิ่มข้ึนจากการจําหนายผลิตภัณฑ ซึ่งปจจุบันผลิตภัณฑน้ําพริกของ
ชุมชนคลองหาไดการรับรองคุณภาพ (อย.) นอกจากนี้สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการไดให
คําปรึกษาและพาชุมชนคลองหาไปศึกษาดูงานและรวมวางแผนการดําเนินงานของกลุมอาชีพ “วิสาหกิจ
ชุมชน” ซึ่งวิสาหกิจชุมชน หมู 2 ไดรับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด และรางวัลที่ 2 ระดับภาคพื้นที่ภาคกลาง  
(เอกสารหมายเลข (3.1.3(1), 3.1.3 (5)- 3.1.3 (6), 3.1.3(12) , 3.1.3 (13), 3.1.3 (14)) 
 3. ชุมชนตําบลบานแกง อําเภอเมือง และตําบลวังใหม อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว 
  ในปงบประมาณ 2557 ผูบริหารและครู โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานน้ําออม  
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงกบินทร  จังหวัด
สระแกว มีความตองการพัฒนาความรูภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดไปจัดคายใหความรู
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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(7)-(3.1.3(9)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

3.1.3 (1) โครงการแปรรูปผลิตภัณฑขาวหอมนิล ขาวหอมปทุมธานี (ขาวตัง และขาวแตน) 
3.1.3 (2) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบล 

สวนพริกไทย (จุลนิทรียวิถีธรรมชาติ) 
3.1.3 (3) โครงการปรับปรุงดินเพื่อผลผลิตที่ยั่งยืน ชุมชนตําบลสวนพริกไทย 
3.1.3 (4) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลคลองหา (ทํา

แหนมเห็ด) 
3.1.3 (5) โครงการตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตาํบลคลองหา 
3.1.3 (6) โครงการสงเสริมอาชีพตาํบลคลองหา (น้ําพริก และหมี่กรอบ) 
3.1.3 (7) โครงการพัฒนาแหลงน้าํเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1.3 (8) โครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน 3 แหง 
3.1.3 (9) โครงการรักการอานภาษาไทย โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง 
3.1.3 (10) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง 
3.1.3 (11) รางวัลของชุมชนตาํบลสวนพริกไทย 
3.1.3 (12) รางวัลของชุมชนตาํบลคลองหา 
3.1.3 (13) วีดิโอรายการ Thai PBS 
3.1.3 (14) บัญชีรายรับ–รายจาย 
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 ขอ 4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
 ชุมชนเปาหมาย 3 พื้นที่ ไดดําเนินการพฒันาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
 1. ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
  มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูและคําแนะนําการเสียบยอดมะนาวบนตอมะขวิด หลังจากอบรม
ชุมชนไดนําความรูไปขยายพันธุโดยการเสียบยอดมะนาวบนตอมะขวิดทําใหชุมชนสามารถจําหนายก่ิงและ 
ลูกมะนาวเปนการสรางรายไดเพิ่มข้ึน ในปตอมา พบวา มะนาวมีผลผลิตลดลง มหาวิทยาลัยไดไปตรวจสภาพ
ดิน เพื่อตองการหาวิธีการปรับปรุงดินใหเหมาะสมแกการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิต ในปจจุบัน นายสมหมาย 
นาคโต ไดเปนตัวแทนของชุมชน ในการเผยแพรความรูดานการเสียบยอดมะนาวบนตอมะขวิด กับชุมชน
ขางเคียง ไดแก หมู 2 และ หมู 3 ทําใหชุมชนขางเคียงไดรับความรู และจําหนายลูกมะนาว ทําใหชุมชนมี
ผลผลิตเพิ่มข้ึน  นอกจากนี้ชุมชนตองการลดการใชสารเคมีในการเพาะปลูกพชื ไดแก ขาว และพืชผักสวนครัว 
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไปใหความรูและคําแนะนําการทําจุลินทรียวิถีธรรมชาติ สําหรับไลแมลง  ปรับปรุงดิน 
ระบบน้ําที่มีแรธาตุสมบูรณเหมาะแกการอยูอาศัยของสัตวน้ํา และทําเปนอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว หลังจาก
อบรมชุมชนไดนําความรูไปประยุกตในการทําจุลินทรียเพื่อการเพาะปลูกพืชตางๆ เลี้ยงสัตว และบําบัดน้ําเสีย 
ปจจุบัน ผูใหญบาน โดยนายนพพร โพชนประดิษฐ ไดเผยแพรการทําจุลินทรียใหกับชุมชนขางเคียง จากการ
ติดตาม พบวา ตนทุนการผลิตลดลง ไดผลผลิตปลอดสารพิษทําใหชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
โดยทราบไดจากการตรวจสุขภาพประจําป (เอกสารหมายเลข (3.1.4(1) , (3.1.4(6) และ (3.1.4 (12)) 
 2. ชุมชนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

  ในปงบประมาณ 2558 ชุมชนตองการทําอาชีพเสริม การทําน้ําพริกและหมี่กรอบ 
มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูเทคนิคการทําน้ําพริกและหมี่กรอบ หลังจากไปใหความรูชุมชนไดมีการรวมกลุม
ของผูสูงอายุทําน้ําพริกและหมี่กรอบ เพื่อจัดจําหนายภายในชุมชน ภายหลังมหาวิทยาลัยไดมีการไปติดตาม
พบวาชุมชนไดมีการนําหมี่กรอบและน้ําพริกไปขายภายในและภายนอกชุมชน ทําใหชุมชนมีรายไดและมี
ความตองการอยากสรางมูลคาเพิ่มในดานผลิตภัณฑ จึงแจงความตองการใหกับมหาวิทยาลัยทราบ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงไดใหคําแนะนําการทําบรรจุภัณฑ และตราสินคาที่เหมาะสม ซึ่งเปนการสรางโอกาสใหชุมชน
สามารถจําหนายผลิตภัณฑภายในและภายนอกชมุชน เชน ศูนยราชการ ศาลากลางจังหวัด หางสรรพสินคา
ฟวเจอรพารครังสิต และศูนยจําหนายสินคาภายในชุมชนไดปริมาณมากข้ึน นอกจากนี้ในปงบประมาณ 
2559 ชุมชนไดจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยมีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายทําใหทราบรายไดที่
เพิ่มข้ึน สามารถพึ่งตนเองได และเปนศูนยเรียนรูและศึกษาดูงานของชุมชนโดยนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตจนไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
  ในปงบประมาณ 2559 ชุมชนไดรับงบประมาณโครงการประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และไดขอคําแนะนําจากมหาวิทยาลัยในการเพาะเห็ดนางฟาภูฏาน มหาวิทยาลัยไดไปให
ความรูเก่ียวกับเทคนิคการทํากอนเห็ดนางฟาภูฏาน จนชุมชนสามารถผลิตกอนเชื้อเห็ดไวเพาะปลูกและ
จําหนายในชุมชน ตอมาชุมชนไดมีการขยายโรงเรือนเพิ่ม เนื่องจากลูกคามีความตองการกอนเชื้อเห็ดและ
ดอกเห็ดเพิ่มข้ึน หลังจากการติดตาม พบวา มีเห็ดบางสวนที่ไมสมบูรณ ซึ่งชุมชนมีความตองการนําเห็ดที่ไม
สมบูรณมาสรางมูลคาเพิ่ม โดยการแปรรูปเห็ดเปนแหนมเห็ด (เอกสารหมายเลข 3.1.4(5) - 3.1.4(8)) 
  ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูเร่ืองการแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ดนางฟา
ภูฏานเปนแหนมเห็ด หลังจากใหความรูชุมชนไดผลิตแหนมเห็ดบริโภคและจําหนายภายในชุมชน ทําให
ชุมชนใชประโยชนจากผลผลิตเห็ดไดทั้งหมด รวมทั้งทําใหชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน  
  ในปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยใหความรูเร่ืองการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  
(การแปรรูปกลวย) เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑการเกษตรของชุมชน ใหความรูเร่ืองการออกแบบบรรจุภัณฑ
และตราสินคา เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและสงเสริมภาพลักษณผลิตภัณฑของชุมชน ใหความรู
ความเขาใจในการจัดตั้งกลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และสินคาโอทอป (OTOP) ในปจจุบันชุมชนตําบล 
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คลองหา โดยกํานันคลองหา นางสาวศรีนวล ทิพาพงคพันธุ ไปใหความรูดานการตลาดออนไลนใหกับชุมชน
ขางเคียง ทําใหมีผลิตภัณฑจําหนายในชุมชนเพิ่มข้ึน ไดแก ตลาดชุมชนบริเวณหนาวัดหัตถสารเกษตร ตลาด
หมู 5 และ 10 สวนภายนอกชุมชน ไดแก ตลาดเกษตรปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    
ฟวเจอรพารครังสิต เซียรรังสิต ศูนยราชการจังหวัด เปนตน นอกจากนี้ชุมชนนอกจากนี้มีการสรางเครือขาย
กลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน อยางนอย 2 กลุม กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตําบลคลองหา กลุมเกษตร
ความถ่ีเดียวกันตําบลคลองหา (เกษตรปลอดภัยใจผูบริโภค) กลุมไขเค็มแมบุญสืบ กลุมน้ําสมุนไพรบาน 
คุณตา กลุมกระเปาผาคุณจิตร กลุมฟารมสุขเล็กเล็กขนมเปย ผูนําชุมชนไดนําชุมชนเขาประกวดวิสาหกิจ
ชุมชน ทําใหชุมชนไดรับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด และไดเขาประกวดระดับภาคเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
รางวัลที่ 2 ระดับภาคพื้นที่ภาคกลาง (เอกสารหมายเลข (3.1.4(9) - 3.1.4(11), 3.1.4(13) - 3.1.4(14))  

 3. ชุมชนตําบลบานแกง อําเภอเมือง และตําบลวังใหม อําเภอวังสมบรูณ จังหวัดสระแกว 
  มหาวิทยาลัย โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เอกสารหมายเลข (3.1.4(2) เพื่อใหชุมชนมีแหลงน้ําใน
การอุปโภค บริโภค นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดจัดคายใหความรูภาษาอังกฤษแกนักเรียนและครู โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานน้ําออม โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานทุงกบินทร จังหวัดสระแกว ทําใหนักเรียนและครู มีความรูและทักษะในการใชภาษาอังกฤษในสื่อสารดีข้ึน 
ตอมามหาวิทยาลัยไดไปใหความรูการปลูกผักปลอดภัยและการปรับสภาพดินโดยใชปุยอินทรีย ซึ่งทําใหนักเรียน
และครูผลิตปุยอินทรีย และปลูกผักปลอดภัยสําหรับโครงการอาหารกลางวัน และในครัวเรือน จากการติดตาม 
พบวา นักเรียนเขียนและอานภาษาไทยไมถูกตอง มหาวิทยาลัยไดจัดคายใหความรูการรักการอานภาษาไทย เพื่อให
นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาไทยดีข้ึน อีกทั้งมหาวิทยาลัยไปใหความรูวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ใน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง (เอกสารหมายเลข
3.1.4(3)) เนื่องจากนักเรียนมีผลการเรียน O-Net ระดับต่ํากวาเกณฑ ซึ่งทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

3.1.4(1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบล 
สวนพริกไทย (จุลนิทรียวิถีธรรมชาติ) 

3.1.4(2) โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1.4(3) โครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง 
3.1.4(4) โครงการรักการอานภาษาไทย โรงเรียน ตชด. 3 แหง 
3.1.4(5) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง 

3.1.4(6) โครงการปรับปรุงดินเพื่อผลผลติที่ยั่งยืน (ชุมชนตาํบลสวนพริกไทย) 
3.1.4(7) โครงการตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนตาํบลคลองหา) (เพาะเห็ด) 
3.1.4(8) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลคลองหา (ทํา

แหนมเห็ด) 
3.1.4(9) โครงการสงเสริมอาชีพตําบลคลองหา (น้ําพริก และหมี่กรอบ) 
3.1.4(10) โครงการบูรณาการพนัธกิจสัมพนัธเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินดานสงเสริมอาชีพ 
3.1.4(11) รางวัลของชุมชนคลองหา 5 

3.1.4(12) รางวัลของชุมชนตาํบลสวนพริกไทย 
3.1.4(13) วีดิทัศนสัมภาษณชุมชนตําบลคลองหาและตาํบลสวนพริกไทย 

3.1.4(14) วีดิโอรายการ Thai PBS 
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 ขอ 5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ  ไดสรางเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน (เอกสารหมายเลข 3.1.5 (1)) โดยจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน ดังนี้   

1. บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง ที่วาการอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี สํานักงาน
เกษตรอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เทศบาลเมืองทาโขลง เทศบาลเมืองบางคูวัด เทศบาลเชียงราก
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาชุมชนอําเภอลําลูกกา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 3.1.5 (2)) 

2. บันทึกขอตกลงความรวมมือทางบริการวิชาการ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยเกริก และ
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 3.1.5 (3)) 

3. บันทึกความรวมมือระหวางสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) สํานักงานภาค
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก สมาคมสภาองคกรชุมชนฅนปทุมธานี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 3.1.5 (4)) 

4. บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการธนาคารออมสิน
ยุวพัฒนรักษถ่ิน และโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ Startup และ SMEs ระหวางธนาคาร
ออมสินกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 3.1.5 (5)) 

ในปการศึกษา 2560 ไดดําเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินดาน
สงเสริมอาชีพ มหาวิทยาลัยรวมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แลกเปลี่ยนเรียนรูดานงานบริการวิชาการ และ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําไปสูการปฏิบัติ ใหความรูในการทําบรรจุภัณฑ และตราสินคาที่
เหมาะสม พรอมทั้งใหความรูการตลาดออนไลนซ่ึงเปนการสรางโอกาสใหชุมชนใหสามารถจําหนาย
ผลิตภัณฑไดเพิ่มข้ึน และสงเสริมใหชุมชนมีชองทางการจําหนายทั้งภายในชุมชน  และภายนอก  จากนั้นได
ดําเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินดานสิ่งแวดลอม  รวมกับมหาวิทยาลัย
เกริก โดยใหความรูในการคัดแยกขยะ และการสรางมูลคาเพิ่มจากขยะ นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยไดดําเนิน
โครงการมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนรวมกับธนาคารออมสิน  ในพื้นที่อําเภอตาพระยา และอําเภอวังน้ําเย็น 
จังหวัดสระแกว โดยมหาวิทยาลัยใหความรูเก่ียวกับการออกแบบและสรางโคมไฟ ใหกับชุมชน (เอกสาร
หมายเลข 3.1.5 (6) – (8)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

3.1.5(1) หนังสือเชิญรวมลงนามบันทึกขอความตกลงความรวมมือดานบริการวิชาการ 
3.1.5(2) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางบริการวิชาการ (MOU)ระหวางที่วาการอําเภอลาดหลุม

แกว จังหวัดปทุมธานีสํานักงานเกษตรอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ,ชเทศบาลเมือง
ทาโขลง ,ชเทศบาลเมืองบางคูวัด ,ชเทศบาลเชียงรากนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พัฒนาชุมชนอําเภอลําลูกกา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ฯ 

3.1.5(3) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางบริการวิชาการ(MOU)ระหวางมหาวิทยาลยัเกริก และ
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

3.1.5(4) บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคกรมหาชน) 
สํานักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก  สมาคมสภาองคกรชุมชนฅน 
ปทุมธานี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

3.1.5 (5) บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการออมสินยุวพัฒน
รักษถ่ิน และโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ Startup SMEs ระหวาง 
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ธนาคารออมสิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
3.1.5(6) โครงการบูรณาการพนัธกิจสัมพนัธเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินดานสงเสริมอาชีพ 
3.1.5(7) โครงการบูรณาการพนัธกิจสัมพนัธเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินดานสิ่งแวดลอม   
3.1.5(8) โครงการมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน กับธนาคารออมสิน 

 
 ขอ 6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตาม   
ขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งน้ีตองมี
อาจารยมาจากทุกคณะ 
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหแตละคณะ/วิทยาลัยสงอาจารยเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
บริการวิชาการตามแผนงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย
โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมซึ่งมีอาจารยจากทุกคณะ/วิทยาลัยเขามารวม
ดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการแกสังคม จํานวน 39 คน จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 465 คน คิดเปน
รอยละ 8.38 รายละเอียดดังนี ้
 1. พ้ืนที่ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
  มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร จัดทําโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินดานสงเสริมอาชีพ (การแปรรูป
ผลิตภัณฑทางการเกษตร และการออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา) ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจาก
คณะเขารวม จํานวน 4 คน (เอกสารหมายเลข 3.1.6(4))  
  มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  จัดทําโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินดานสงเสริมอาชีพ (การแปร
รูปผลิตภัณฑทางการเกษตร และการออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา)  ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารย
จากคณะเขารวม จํานวน 5 คน (เอกสารหมายเลข 3.1.6(4)) 
  มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับวิทยาลัยนวัตกรรม 
จัดทําโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินดานสงเสริมอาชีพ (การแปรรูปผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร และการออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา) เก่ียวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ และตราสินคา 
ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขารวม จํานวน 4 คน (เอกสารหมายเลข 3.1.6(4)) 

2. พ้ืนที่ชุมชนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
  มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะสาธารณสุขศาสตร  
จัดทําโครงการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการศึกษาอยางเปนรูปธรรม  เก่ียวกับ
ดานสาธารณสุข ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขารวม จํานวน 5 คน (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (3)) 
  มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จัดทําโครงการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการศึกษาอยางเปน
รูปธรรม  ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขารวม จํานวน 5 คน (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (3)) 
  มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะวิทยาการจัดการ 
และคณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดทําโครงการโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงาน
พันธกิจสัมพันธแบบบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน เก่ียวกับการจัดการฐานเรียนรูในโรงเรียน ซ่ึงในการ
ดําเนินงานมีอาจารยจากคณะวิทยาการจัดการเขารวม จํานวน 4 คน  และคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จํานวน 4 คน (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (5)) 

3. พ้ืนที่ชุมชนตําบลบานแกง อําเภอเมือง และตําบลวังใหม อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว   
  มหาวิทยาลัยโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เอกสารหมายเลข (3.1.6(1) เพื่อใหชุมชนมีแหลงน้ําใน
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การอุปโภค บริโภค นอกจากนี้สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ รวมกับคณะครุศาสตรจัดทําโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ในพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานน้ําออม และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงกบินทร จังหวัดสระแกว เพื่อใหนักเรียน
มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน ในกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร ซึ่งในการดําเนินงานมีอาจารยจากคณะเขารวม จํานวน 8 คน (เอกสารหมายเลข 3.1.6(2)) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน ตัวบงชี้ 3.1 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

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

3.1.6(2) โครงการพัฒนาแหลงน้าํเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1.6(3) คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการโครงการขับเคลื่อนงานพนัธกิจสัมพนัธ

แบบบูรณาการเพื่อยกระดับการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 
3.1.6(4) คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนา

ชุมชนทองถ่ินดานสงเสริมอาชีพ 
3.1.6(5) คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูงานพันธกิจสัมพันธแบบบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 3.1 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) 5.00 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา  
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใน
มหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 

ควรมีการตั้งคณะกรรมการประสานงานบริการวิชาการ
ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยพรอม
ทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการใหชัดเจน  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.5 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
ผศ.ละเอียด  ขจรภัย 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ  นาคภิบาล 2)  ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 
3) อ.ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ      4) นางสาวรัชนีกร  พลเยี่ยม       
5) 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 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
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   

งานศิลปวัฒนธรรม มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี 
ผูชวยอธิการบดีรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา คณาจารย บุคลากร ของทุกคณะ มีสวน
รวมในการบริหารงาน กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนในทิศทางที่ถูกตอง ทําหนาที่รับผิดชอบ
ในการกําหนดนโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไวในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 งานศิลปวัฒนธรรม 
กําหนดบทบาทหนาที่เก่ียวกับการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู   
สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรู
ที่ดียิ่งข้ึน 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) คําสั่งแตงตัง้ผูอํานวยการสาํนักศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 1070/2559  
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

 ขอ 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
 งานศิลปวัฒนธรรม  มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุม สสร.302 อาคารสงเสริมการเรียนรู  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ   เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ของงานศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 4.1.2(1)) 

มีการวางแผนการดําเนินงานรวมกับ  ผูชวยอธิการบดีรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา นักกิจการ
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร องคการนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาทุกคณะในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของงานศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 4.1.2(2)) 

ในการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561  คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ไดกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณจํานวน
930,000 บาท (เกาแสนสามหมื่นบาทถวน) มีจํานวนโครงการตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้น
จํานวน 15 โครงการ เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนรายละเอียด ดังนี้ 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

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

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

100 

วัตถุประสงคของแผน 
 1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 
เผยแพรวัฒนธรรมไทย 
 2. เพื่อสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ในระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติ และระดับสากล 
 3. เพื่อสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางเพียงพอและเหมาะสม 
 4. เพื่อเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 
 1. รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80 
 2. จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มีความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ จํานวนไม
นอยกวา 1 เครือขาย 
 3. รอยละการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 
 4. รอยละความสําเร็จของโครงการเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน  
 ซึ่งตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนไดกําหนดไวในเลมแผนปฏิบัติการ งานศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2561 และไดนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 
14 กันยายน 2560 (เอกสารหมายเลข 4.1.2(3)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่
1/2560 วันที่ 12-13  มิถุนายน 2560 ณ หองประชุม สสร. 302 อาคารสงเสริมการ
เรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 

4.1.2(2) แผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ 2561 งานศิลปวัฒนธรรม 
4.1.2(3) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2560 วันพฤหัสบดี 

14 กันยายน 2560 ณ หอง สสร.302 ชั้น 3 อาคารสงเสริมการเรียนรู 

 ขอ 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการเพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก หัวหนางานศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการดําเนินงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนผูรวมรับผิดชอบกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการ และมีเจาหนาที่
เปนผูจัดเก็บขอมูลในการติดตามผลการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 4.1.3(1)) 

 โดยมีการดําเนินงานดังนี้                      
1. ผูชวยอธิการบดีเปนผูกํากับติดตามทวงถามดวยวาจาเปนระยะ  
2. มีผูกํากับติดตามดูแลตัวบงชี้วัด ติดตามผลการดําเนินงานในการประชุมระหวางการดําเนินงาน 

มีการติดตามผลการดําเนินงานโดยกําหนดขอตกลงใหผูรับผิดชอบโครงการในแตละโครงการตองดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินโครงการเปนรูปเลม และนํารายงานสรุปผลโครงการใหแกคณะกรรมการดําเนินงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และผูอํานวยการงานศิลปวัฒนธรรมในทุกคร้ังหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 
30 วัน (เอกสารหมายเลข 4.1.3(2)) 
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3. รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
ประจําปงบประมาณ 2561 งานศิลปวัฒนธรรมตามไตรมาส 1- 4 (รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 
รอบ 12 เดือน) เสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม และกองนโยบายและแผน (เอกสาร
หมายเลข 4.1.3(3)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.3(1) แผนปฏิบัติราชการดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาํปงบประมาณ 2561  
4.1.3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คร้ังที่ 3/2559  วันที่12-13 มิถุนายน 2560   ณ หองประชุม สสร 302 อาคาร
สงเสริมการเรียนรู 

4.1.3(3) รายงานความกาวหนาการดาํเนนิโครงการและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การ  ประจําปงบประมาณ 2561  

 ขอ 4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2560 แลวนั้น หลังจากที่ไดดําเนินโครงการตามแผนเสร็จเรียบรอย
แลว คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดประชุมเพื่อวิเคราะหและประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมคร้ังที่ 4/2560 วันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมกอง
พัฒนานักศึกษา โดยมีการสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้ (เอกสารหมายเลข 4.1.4(1)) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน 

คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

หมายเหต ุ

1.รอยละความสําเร็จของโครงการ/
กิจกรรมตามแผนทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการดําเนนิการ
บรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนด   

ไมนอยกวา 
80 
 

15 
โครงการ 
คิดเปน 

รอยละ 100 

บรรลุ มี 15 โครงการ 

2.จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มีความ
รวมมือดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ตางประเทศ  

1 เครือขาย 5 เครือขาย บรรลุ มีเครือขายพันธมิตรที่มี
ความรวมมือ 
5 เครือขาย 

3. รอยละการเบิกจายงบประมาณ
ของโครงการทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

คิดเปน 
รอยละ
84.78 

บรรลุ การเบิกจาย คิดเปน
รอยละ 84.78 

4.รอยละความสําเร็จของโครงการ
เผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชน  
 

ไมนอยกวา 
80 
 

7 โครงการ 
คิดเปน 

รอยละ 100 

บรรลุ มี 7 โครงการ 
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1. รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้ 

 1.1 โครงการคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ     

 1.2 โครงการวันลอยกระทง วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ  

 1.3 โครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

 1.4 โครงการวันพอแหงชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ  

 1.5 โครงการสรางสรรคผลงานศิลปวัฒนธรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 ณ  ศูนยศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม  

 1.6 โครงการ “งามอยางไทยวไลยอลงกรณ” วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

 1.7 โครงการประเพณีวันสงกรานต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
นําขบวนแหหางหงส ไปรดน้ําขอพร และมอบขาวแชใหผูวาราชการ จังหวัดปทุมธานี  

 1.8 โครงการพัฒนาเครือขายและกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมในประเทศและตางประเทศและ
ตางประเทศ  ดังนี้ 
 - คายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม ป 2561  ระหวางวันที่ 20-24 มิถุนายน 2561   
 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 - เขารวมโครงการอนุรักษมรดกไทย ภูมิปญญาอาหาร  จันทรเกษมสืบสาน ประกวด “ผัดไทย”   
ในวันศุกรที่  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาในรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
กรุงเทพมหานคร  
 1.9 โครงการเศรษฐกิจสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรม  โดยสงวงดนตรีเขารวมการแขงขันประกวด
ดนตรีพื้นบานรวมสมัย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
 1.10 โครงการแหเทียนจํานําพรรษา ประจําป 2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดคุณหญิง
สมจีน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 1.11 โครงการเฉลิมพระชนพรรษา ร.10  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
 1.12 โครงการศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2561 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย
วัฒนธรรมมอญปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 1.13 โครงการวันแมแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2561ในวันที่ 5 สิงหาคม 61 ณ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  
 1.14 โครงการวารสารดานศิลปวัฒนธรรม  
 1.15 โครงการบริหารสํานักงาน ในวันที่ 1 กันยายน 2560 -  สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
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2. จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มีความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ       
คาเปาหมายไมนอยกวา 1 เครือขาย 

 ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการเครือขายพันธมิตรที่มีความรวมมือดาน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ จํานวน 5 เครือขาย บรรลุเปาหมาย  รายละเอียดดังนี้ 

 02.1 บันทึกความรวมมือเผยแพรพระพุทธศาสนา “สรางคนดีใหมีคุณธรรม” ระหวางมูลนิธิ
พิพิธภัณฑพระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
รายละเอียด มหาวิทยาลัยไดเขารวมภาคีเครือขายสรางคนดีใหมีคุณธรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
และเขารวมงานเสวนาพิเศษ “สรางคนดีใหมีคุณธรรม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย
สังเวียน 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 0 บันทึกความรวมมือ “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 
โดยแตละหนวยงานจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการสงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีประโยชนตอการพัฒนาสังคม และสามรถบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน 

0 2.5 บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กับองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 0(เอกสารหมายเลข 4.1.4(1)) 

3. รอยละการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คาเปาหมาย  
ไมนอยกวารอยละ 80  

 ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
788,075.50 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว 930,000 บาท คิดเปนรอยละ 84.73 บรรลุเปาหมาย 
นอกจากนี้ ในการดําเนินงานระหวางปไดมีการนําผลการประเมินจากโครงการ/กิจกรรมตางที่ไดดําเนินการ
ไปแลวมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการอ่ืนๆ ใหสอดคลองและตรงกับสถานการณในปจจุบัน
(เอกสารหมายเลข 4.1.4 (2)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คร้ัง
ที่ 4/2560 ในวันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
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4.1.4(2) รายงานสรุปผลการประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนดานศิลปวัฒนธรรม  ประจาํปงบประมาณ 2561 

 
 ขอ 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 งานดานทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการดําเนนิงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป ดงันี ้

1. การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป 
 ปงบประมาณ 2561 งานศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 เพื่อรวมพิจารณานําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการดําเนินงานแตละโครงการในปงบประมาณ 2560 มาจัดทําแผนปฏิบัติการและ
กิจกรรม/โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2561 โดยผลประเมินในปที่ผานมา พบวา
งบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ และการจัดกิจกรรมไมครอบคลุมทุกคณะ มีบางกิจกรรมที่จัด
ซํ้าซอนกับคณะ ดังนั้น ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 จึงไดจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณใหเพิ่มข้ึน เชน โครงการวันลอยกระทง ในป 2560 ใชงบประมาณ จํานวน 135,000 
บาท ไดปรับเพิ่มงบประมาณเปน 145,000 บาท  โดยไดรับงบประมาณรายไดในการจัดกิจกรรม  รวมถึงไดมีการ
วางแผนโครงการ/กิจกรรมใหมีความครอบคลุมทุกคณะและลดกิจกรรมที่จัดซ้ําซอนกับคณะ  

2. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม 
 2.1 ปรับปรุงกิจกรรม/โครงการใหเหมาะสมสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน 
  งานศิลปวัฒนธรรมไดมีการปรับปรุงแผนการจัดโครงการใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ

เหตุการณปจจุบัน เชน โครงการลอยกระทงประจําป 2560 ใชงบประมาณในการดําเนินงาน 135,000 บาท 
ไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดําเนินงาน  ไดเพิ่มงบประมาณมากกวาป 2561  งบประมาณใน
การดําเนินงาน 145,000 บาท และเปลี่ยนแปลงงบประมาณแผนดินที่ไมสามรถเบิกจายได  จึงปรับปรุงแผน
งบประมาณบางสวนมาใชในงบรายได   และปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานใหมีขนาดใหญข้ึน  ระยะเวลาการจัด
งานเพิ่มจาก 1 วัน  เปนใชระยะเวลาจัดกิจกรรม 3 วัน และการประกวดมีความหลากหลาย เพิ่มรางวัลใน
การประกวด  มีการจัดสรรงบประมาณใหมากกวาเดิมและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม  ใหครอบคลุมและลด
กิจกรรมที่ซ้ําซอนกับคณะและหนวยงานอ่ืนๆ     

 2.2 การปรับปรุงดานสถานที่การจัดกิจกรรม/โครงการ 
  - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูรและเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมจากทองสนามหลวง เปน ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

  - โครงการรักษวัฒนธรรมไทย ปกติจะใชสถานที่บริเวณลานวัฒนธรรม (ลานติ้ว) แต
เนื่องจากสภาพแวดลอมไมเหมาะสมในการแสดงนาฏศิลปไทย และการแสดงอาหารพื้นบาน ใน
ปงบประมาณ 2561 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 26 กรกฎาคม 2561 มาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการวันแมแหงชาติ ซึ่งจัด
ข้ึนในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหอประชุมวไลยอลงกรณฯ มีการประชุมเตรียมงานซ่ึงเอา
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ขอเสนอแนะมาปรับปรุง มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบแตจะสวนงาน และมีเจาหนาที่ นักศึกษาที่ไดรับ
มอบหมายประจําหนาที่ งานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 2.3 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม 
  ในป 2560 มีนักศึกษาที่เขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรมไมครบทุกคณะ ในปงบประมาณ 

2561 จึงมีการปรับปรุงแผนโดยการประชาสัมพันธเชิญชวนนักศึกษาแตละคณะและจัดกิจกรรมใหแตละ
คณะเขามามีสวนรวมในการจัดโครงการในแตละคร้ัง มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนนักศึกษาเขารวมชมรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย  
 มหาวิทยาลัยฯ นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงามตามแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ 2561งาน
ศิลปวัฒนธรรม สรุปตอคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 4.1.5(2)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม  คร้ังที่ 
19/2561 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 

4.1.5(2) รายงานผลการดําเนนิงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาํป 2561 

 ขอ 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 งานศิลปวฒันธรรม มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมตอ

สาธารณชน โดยชองทางดงันี ้
1. การจัดทําวารสารวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําป 2560 และนํา

วารสารเผยแพรในงานสําคัญตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน งานวันเจาฟา สงใหกับคณะและหนวยงานภายใน
และภายนอก 

2. การประชาสัมพันธผานเว็บไซตงานศิลปวัฒนธรรมประกอบดวยฐานขอมูลความรูดานทํานุ
ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน ในจังหวัดปทุมธานี และภาพผลงานการแสดงทั้งในและตางประเทศ  

3. การเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดโครงการแต
ละคร้ัง มีดังนี้ 

3.1 ปายประชาสัมพนัธและลงเว็บไซตเชิญชวนเขารวมกิจกรรม 
3.2 เก็บภาพกิจกรรมและองคความรูในการจัดกิจกรรม 
3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบของสื่อออนไลน และทําเปนรูปเลมเพื่อเปนฐานขอมูลการ

รวบรวมองคความรูที่ไดรับ (เอกสารหมายเลข 4.1.6(1)) 
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน  ดังนี้ 
1. โครงการวันลอยกระทง วันที่  1 - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 4.1.6(2)) 
2. โครงการสรางสรรคผลงานศิลปวัฒนธรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิม

พระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 
(เอกสารหมายเลข 4.1.6(3)) 

3. โครงการรักษวัฒนธรรม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ(เอกสารหมายเลข 4.1.6(4)) 
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4. โครงการประเพณีวันสงกรานต  วันที่ 10 - 11 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ และนําขบวนแหหางหงสธงตะขาบ ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี มีการ
ตกแตงขบวนดวยหางหงสธงตะขาบ เปนขบวนที่ไดรับการชื่นชมจากผูเขารวมงาน (เอกสารหมายเลข 
4.1.6(5)) 

5. โครงการเศรษฐกิจสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรม ระหวางวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ สํานัก 
ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง(เอกสารหมายเลข 4.1.6(6)) 

6. โครงการแหเทียนจํานําพรรษา ประจําป 2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดคุณหญิงสมจีน 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (เอกสารหมายเลข 4.1.6(7)) 

7. โครงการเฉลิมพระชนพรรษา ร.10 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 4.1.6(8)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเล

ข
เอกสาร 

รายการเอกสาร 

4.1.6(1) วารสารวฒันธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน ปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําป 2560 ประชาสัมพนัธ
เว็บไซตงานศิลปวัฒนธรรม  
http://www.vru.ac.th/index.htm http://202.29.39.19/culture/ https://www.facebook
.com/ 
งานศิลปวฒันธรรม 

4.1.6(2) สรุปผลการดําเนินงานโครงการวันลอยกระทง วนัที่ 1 - 3พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

4.1.6(3) สรุปผลการดําเนนิโครงการ สรางสรรคผลงานศิลปวัฒนธรรม วนัที่ 7 กุมภาพันธ 2561 ณ ศูนย
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร จังหวัดนครปฐม 

4.1.6(4) สรุปผลการดําเนนิโครงการรักษวัฒนธรรม ในวนัที่  24 กุมภาพนัธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

4.1.6(5) สรุปผลการดําเนนิโครงการประเพณีวันสงกรานต  วันที่ 10–11 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และนําขบวนแหหางหงสธงตะขาบ ณ ศาลากลาง
จังหวัดปทุมธาน ี

4.1.7(6) สรุปผลการดําเนนิโครงการเศรษฐกิจสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรม ระหวางวันที่ 24 - 26 
กรกฎาคม 2561 ณ สํานักศิลปะและวฒันธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

4.1.7(7) สรุปผลการดําเนนิโครงการแหเทียนจํานําพรรษา ประจําป 2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 
ณ วัดคุณหญิงสมจีน ตาํบลคลองหนึ่ง อําเภอ    คลองหลวง   
จังหวัดปทุมธาน ี

4.1.7(8) สรุปผลการดําเนนิโครงการเฉลมิพระชนพรรษา ร.10  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถัมภ 

 

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


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

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

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

107 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 4.1 
เปาหมายป 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ 4.1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.มหาวิทยาลัยฯ สงเสริมใหเกิดความรวมมือกับ
นักศึกษา อาจารย บุคลากรและชุมชน รวมกิจกรรม
ดานทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน และของชาต ิ
2. งานศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบและประสานการ
ทํางานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 
 

มหาวิทยาลยัฯ มีโครงการหรือกิจกรรมที่จะ
สงเสริมดานศิลปะและวฒันธรรมใหกับนักศึกษา
หรืออาจมีการนํางานดานศิลปะและวัฒนธรรมไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน นอกจากนี้ควร
สงเสริมกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน
อาจมีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีความรูความ
เขาใจในศิลปะและวัฒนธรรมในทองถ่ินจังหวัด
ปทุมธานี มากข้ึนเพื่อเปนการอนุรักษสืบสานให
เอกลักษณวัฒนธรรมที่ดีของทองถ่ินยังคงอยู 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรกําหนดโครงการสรางความภูมิใจในเร่ือง
ศิลปวัฒนธรรม  ทั้งการตระหนกัการอนุรักษและการ
พัฒนาใหเกิดกับนักศึกษา ศิษยเกา ผูปกครองและ
ประชาชนในชุมชน 
2. มหาวิทยาลัยและคณะควรเรงสรางเครือขายความ
รวมมือดานศิลปวฒันธรรมชุมชนและองคกรอ่ืนๆ 
 

มหาวิทยาลยัฯ ควรเนนการทาํดําเนินงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนใหมากข้ึนอัน
เนื่องมาจากงานศิลปวัฒนธรรมเปนแหลงที่ตั้ง
ใกลชิดกับชุมชนจะเปนสวนเสริมใหนักศึกษาไดมี
ความรูความเขาใจและอนุรักษสบืสานความเปน
วัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูตอไปไดจะทาํใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไดดียิ่งข้ึน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหออกสูระดับสากลนั้นควรเร่ิมจากการประสานความรวมมือในระดับ
ทองถ่ินและการพัฒนาสื่อเพื่อนําเสนอวัฒนธรรมออกสูสากล  

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 4.1 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา  พักตรวิไล 
2) นางสาววราภรณ  ไชยสุริยานันท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางเบญจภัคค  ธนแพรวพันธ  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักศิลปวัฒนธรรม หนวยงานรับผิดชอบรวม : คณะ/ศูนย/สํานัก 
โทรศัพท : 02-9091428 โทรศัพท : 081-739-3855 
E-mail : nisa@vru.ac.th 
            varaporn2548@hotmail.com 

E-mail : tong_top3135@hotmail.com  

 

mailto:nisa@vru.ac.th
mailto:varaporn2548@hotmail.com
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 5.1   : การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบ : เกณฑขอ 1 2 3 และ 6 ปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 เกณฑขอ 4 5 และ 7 ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
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 แผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดทําคําสั่งที่ 881/2560 เร่ือง ใหอาจารย ขาราชการและบุคลากร ไปเขารวม 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปฏิบัติการ เร่ือง “ทบทวนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2560-2564 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ พ.ศ. 2560 และจัดทําแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
พ.ศ. 2561” ณ เดอะลอฟท ซีไซด ศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 1-2 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(1)) ไดนําผลการวิเคราะห SWOT ทางดานจุดแข็งที่สําคัญ คือ บัณฑิตมี
ความพรอมรับการพัฒนาและไดรับการยอมรับเร่ืองความซื่อสัตย ขยัน อดทน มีการบรูณาการการจัดการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหนักศึกษามีการผลิตผลงานการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนให
เพิ่มทักษะความรูความสามารถของบุคลากร ดานจุดออน คือ บัณฑิตขาดทักษะดานภาษาตางประเทศ และ
ยังขาดความรักในมหาวิทยาลัย การบริหารการปฏิบัติการดานการวิจัยและการเผยแพร เกิดผลนอยไมถึง
เกณฑที่พึ่งประสงค บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนขาดทักษะความรูในการปฏิบัติงาน และการ
พัฒนาความกาวหนาในสายงาน รวมถึงขาดความรักและความผูกพันกับมหาวิทยาลัย ยังขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ การใชประโยชนในสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดานโอกาส คือ 
มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศทําใหมีการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรในระดับ 
AC พัฒนางานเพิ่มรายไดจากการดําเนินงานใหกับมหาวิทยาลัย และดานภัยคุกคาม คือ นโยบายของรัฐ 
กฎระเบียบขอบังคับของรัฐ ไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานและนโยบายการยุบรวมมหาวิทยาลัย การถูกตรวจสอบ
กํากับ จาก สกอ. มีความซ้ําซอน มีการแขงขันสูงทําใหสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ งบประมาณของรัฐเพื่อ
สนับสนุนภารกิจบางดานไมเพียงพอ 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดวิสัยทัศน คือ “มหาวิทยาลัยตนแบบแหงการผลิตครู พัฒนาศักยภาพ
มนุษย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทองถ่ินใหมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร การดําเนินการทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 

1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สราง
เครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
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3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
4. การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตาง

วัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 
มีการจัดทํารางแผนกลยุทธ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2560 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วาระเพื่อพิจารณา 5.1 
(ราง) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2560-2564 (ฉบับปรับปรุง) (เอกสารหมายเลข 5.1.1(2))  และมีมติเห็นชอบอนุมัติ แผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับ
ปรับปรุง) (เอกสารหมายเลข 5.1.1(3))   

มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั่งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินและวิเคราะหทรัพยากรใน
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงิน 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 
 
ตารางแสดงสัดสวนการจดัสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร 
สัดสวนการจัดสรรงบประมาณ (%) พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู
เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขาย
ความรวมมือตามรูปแบบประชารฐัเพ่ือพัฒนาทองถ่ินใน
การพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

8.59 24.00 25.00 26.00 27.00 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง
ตอการแกไขปญหาทองถ่ิน  

1.89 3.00 4.00 5.00 6.00 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และ
ถายทอด เผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

0.76 2.00 3.00 4.00 5.00 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
รณรงค สรางจติสํานึกทางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและ
เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการวัฒนธรรมท่ีนําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค  

0.23 1.00 2.00 3.00 4.00 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารการจดัการ
ท่ีเปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

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(5)) และมีมติเห็นชอบอนุมัติ 
แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(6))   
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มหาวิทยาลัยมีการจัดทํ า  ( ร าง )  แผนปฏิบัติ การมหาวิทยาลัยราช ภัฏวไลยอลงกรณ                        
ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2560 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วาระเพื่อพิจารณา 5.1 (ราง) แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสาร
หมายเลข 5.1.1(2)) และมีมติเห็นชอบอนุมัติ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(7))   

รายงานผลการดําเนินตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการ            
สภามหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เลขที่ 
06/2559 จังหวัดปทุมธานี (เอกสารหมายเลข 5.1.1(8)) เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จของตัวบงชี้ให
บรรลุผลตามเปาหมายแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ที่ตอบสนองตัวบงชี้ของนโยบายสภามหาวิทยาลัย มี
รายละเอียดดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ.2561  มีการรายงานผลการปฏิบัติการตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการในทุกไตรมาส โดยทุกหนวยงานจะตองดําเนินการรายงานขอมูลภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดไตร
มาสและจัดสงขอมูลมายังกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผนจะดําเนินการเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกไตรมาส มีรายละเอียดดังนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการดําเนินการ
จํานวนทั้งหมด 33 ตัวบงชี้ บรรลุ 20 ตัวบงชี้ ดําเนินการแตไมบรรลุ 13 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงานรอยละ 60.61 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2560 
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 วาระเพื่อพิจารณา 5.2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคของ
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.1.1(9)) และมีมติเห็นชอบรายงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 5.1.1(10)) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตัวบงชี้เปาประสงคแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
จํานวนทั้งหมด 45 ตัวบงชี้ โดยผลการดําเนินงานในไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 
(เอกสารหมายเลข 5.1.1(11)) มีผลการดําเนินการ บรรลุ 13 ตัวบงชี้ ดําเนินการแตไมบรรลุ 8 ตัวบงชี้ 
และอยูระหวางดําเนินการ 24 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานรอยละ 28.89 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

5.1.1(1) รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ทบทวนแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2560-2564 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 
2560 และจัดทําแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ พ.ศ. 2561” ณ เดอะลอฟท ซีไซด ศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ระหวางวันที่ 1-2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

5.1.1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2560 วันที่ 11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560  วาระเพื่อพิจารณา 5.1 (ราง) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560-
2564 (ฉบับปรับปรุง) และ (ราง) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

5.1.1(3) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

5.1.1(4) คําสั่งแตงตั่งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินและวิเคราะหทรัพยากร       
ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ 1863/2559  ลง
วันที่ 10 สิงหาคม 2559  

5.1.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2559 วันที่ 8 
กันยายน พ.ศ. 2559   วาระเพื่อพิจารณา 5.1 (ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง)  

5.1.1(6) แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ พ.ศ. 2556 – 2560  

5.1.1(7) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.1.1(8) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ 06/2559  
จังหวัดปทุมธานี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานมหาวิทยาลัย  

5.1.1(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2560 วันที่ 14 
ธันวาคม พ.ศ. 2560  วาระเพื่อพิจารณา 5.2 รายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดเปาประสงคของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

5.1.1(10) รายงานผลการติดตามตัวชี้วัดเปาประสงคแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

5.1.1(11) รายงานผลการติดตามตัวชี้วัดเปาประสงคแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 
(1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

 ขอ 2 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่
ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเน่ือง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

การจัดทําแนวทางการประเมินผลตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวน
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนเกณฑการประเมินผลของกรมบัญชีกลางที่มหาวิทยาลัยตองทํา
ขอมูลบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหกับกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาที่กําหนด  
(เอกสารหมายเลข 5.1.2(1)) – (เอกสารหมายเลข 5.1.2(3)) 

1. การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต มีขอมูลประกอบในการดําเนินการดังนี้  
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของปการศึกษา 2560  
- รายงานงบการเงินประจําป 2559  และ 2560 
- จํานวนกิจกรรมของแตละหนวยผลผลิต  
- หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน เพื่อเปนศูนยสําหรับกระจายตนทุนตอหนวยผลผลิต

ไปยังกิจกรรม  
- แยกประเภทแหลงของเงิน  
- ตนทุนบางประเภทของคาใชจาย  
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- ตนทุนรวมของหนวยงานจําแนกเปนตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมของหนวยงานหลักและ
หนวยงานสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 5.1.2(4) – 5.1.2(7)) 

2. นําขอมูลในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตแตละหลักสูตร ใหทุกคณะดําเนินการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยผลผลิตเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลทางการเงินในดานความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยมีคณะที่เปดสอนทั้งหมด 7 คณะและ 1 วิทยาลัย ดังนี้ 

- คณะครุศาสตร มีตนทุนตอหนวย 119,200.79 บาท 
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีตนทุนตอหนวย 54,192.33 บาท 
- คณะวิทยาการจัดการ มีตนทุนตอหนวย 75,362.25 บาท 
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีตนทุนตอหนวย 137,178.38 บาท 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีตนทุนตอหนวย 180,858.44 บาท 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีตนทุนตอหนวย 322,602.36 บาท 
- คณะสาธารณสุขศาสตร มีตนทุนตอหนวย 40,613.01 บาท 
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีตนทุนตอหนวย 75,362.25 บาท 
3.  มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรเก่ียวกับประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต โดยเปรียบเทียบจากตนทุนตอหนวยผลผลิต ป พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2559 
คณะ ตนทุนตอหนวย 

ป พ.ศ. 2559 
ตนทุนตอหนวย 
ป พ.ศ. 2560 

เพิ่มข้ึน 
(ลดลง) 

คณะครุศาสตร 81,909.42 119,200.79 45.53 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 42,729.69 54,192.33 26.82 
คณะวิทยาการจัดการ 86,605.33 75,362.25 (12.98) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 103,278.17 137,178.38 32.82 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 193,106.13 180,858.44 (6.34) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 295,813.39 322,602.36 9.06 
คณะสาธารณสุขศาสตร - 40,613.01 - 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 86,605.33 75,362.25 (12.98) 

คณะที่มีตนทุนตอหนวยลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี 2 คณะ และ 1 วิทยาลัย ซึ่งมี
ปจจัยที่ทําใหตนทุนตอหนวยลดลง คือ จํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากข้ึนและอุปกรณการเรียนการสอน สิ่ง
อํานวยที่ยังมีการใชงานไดและมีการใชทรัพยากรรวมกันรวมไปถึงการจัดกิจกรรมรวมกันในภาพรวม 

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลังจาก
การประเมินความคุมคาของการบริหารหลักสูตร มีการติดตามและรายงานผล เพื่อลดตนทุนตอหนวยใน
สัดสวนที่เปนคาใชจายของสํานักงานตางๆ เชน ลดการใชกระดาษ ลดการใชหมึกพิมพ รวมถึงชองทางการ
ประชาสัมพันธและปรับปรุงหลักสูตรใหตรงตามความตองการของตลาด เพื่อการเพิ่มจํานวนนักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 5.1.2(8)) 

5. รายงานผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตของคณะ/หลักสูตรเพื่อวิเคราะหความคุมคา
ของแตละคณะ/หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนตอหนวยผลผลิตที่มีคาสูง-
ต่ํา แตกตางกัน โดยนําผลการวิเคราะหดังกลาวมาเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาอาจารยและบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งในดานการจัดอบรม สัมมนาและการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑทางการศึกษาที่
ทันสมัย เพื่อใหนักศึกษามีความรู มีประสบการณ มีคุณภาพพรอมที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพตรงตาม
สาขาและตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต (เอกสารหมายเลข 5.1.2(8)) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

5.1.2(1) แนวทางการประเมินผลตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวน
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.1.2(2) รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม
หลักเกณฑและรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

5.1.2(3) รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.1.2(4)   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของปการศึกษา 2560  
5.1.2(5) เอกสารรายละเอียดการเบิกใชงบประมาณประจําป 2559 และ ป 2560  
5.1.2(6) รายงานงบการเงินประจําป ของปงบประมาณ 2559 และ 2560  
5.1.2.(7) การเผยแพรขอมูลผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตบนหนาหลักเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย www.vru.ac.th 
5.1.2(8) ตารางการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของคณะและหลักสูตร ประจําปงบประมาณ 

2560 และ 2559 
 

 ขอ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีการดําเนินงานการ
จัดการความเสี่ยงเปนประจําทุกป โดยในปการศึกษา 2560 ไดมีการกําหนดรอบระยะเวลาในการดําเนินงาน
ไวในแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 ใหทุก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการรายงานการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงเปนปงบประมาณ 2561   

มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบไปดวย รอง
อธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง และเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานบริหารความ
เสี่ยง ทําหนาที่วิเคราะหและระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบตามคําสั่งที่ 2518/2560 ลงวันที่ 
5 พฤศจิกายน 2560 และที่ 934/2561 (แกไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 
5.1.3(1)) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย มีการประชุม คร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 1
พฤศจิกายน 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(2)) เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกลุมตรวจสอบภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประธานในที่ประชุม ไดแก ผศ.เจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดี ไดอธิบายถึง
วิธีการจัดทําแบบฟอรมรายงานตางๆ ไดแก แบบฟอรมรายงานแบบกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตาม
ประเด็นยุทธศาสตร (RM1) แบบฟอรมรายงานการวิเคราะหความเสี่ยง (RM-2) แบบฟอรมรายงานการระบุ
เหตุการณและประเมินความเสี่ยง (RM2-1) และรายงานแนวทางตอบสนองความเสี่ยง (RM-3) และ
มอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบยุทธศาสตรตามรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดเปาประสงคของแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 (30 พ.ย.2560) ดําเนินการจัดทําแบบรายงานการ
ตรวจวิเคราะหตามแบบฟอรม RM1-RM3  
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มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันศุกรที่ 1
ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(3)) เพื่อรวมกันจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ 2561 โดยนําผลรายงานกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามแบบฟอรม(RM1) มารวมกัน
วิเคราะหความเสี่ยง จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร โดยมีกระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 8 กิจกรรม ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหา
ทองถ่ิน มีกระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร จํานวน 7 กิจกรรม ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ และถายทอดเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีกระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร จํานวน 4 กิจกรรม ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรณรงคสรางจิตสํานึกทาง
วัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 กิจกรรม และยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมี
ธรรมาภิบาล จํานวน 11 กิจกรรม มีการระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง ลงแบบฟอรมรายงานการวิเคราะห
ความเสี่ยง (RM-2) โดยนําผลรายงานกําหนดของเขตความรับผิดชอบตามแบบฟอรม (RM1) มารวมกัน
วิเคราะหเพื่อระบุความเสี่ยงอันจะนําไปสูความเสี่ยงที่โครงการไมประสบความสําเร็จ โดยดูทั้งปจจัยภายใน 
และปจจัยภายนอกเปนสวนประกอบในการดําเนินการวิเคราะห ในการวิเคราะหเพื่อระบุความเสี่ยงตางๆ 
พิจารณาจากปจจัยเสี่ยงในหลายดาน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่ (Financial Risk) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ (Compliance Risk)  
และประเมินความเสี่ยง เพื่อประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อ
วัดระดับความเสี่ยง สําหรับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไมได คือระดับสูงมาก (20-25) เปนความเสี่ยงที่
ตองจัดการควบคุม/ลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับ จํานวน 10 เร่ือง โดยจําแนกปจจัยเสี่ยงที่เกิดผลกระทบ
จากปจจัยภายในและภายนอกสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางสรุปรายงานการวิเคราะหความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ปจจัยเสี่ยง 

ภายนอก ภายใน 
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สราง
เครือขายความรวมมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
O1จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพไมเปนไปตาม
เปาหมาย 

อาจารยประจาํหลักสูตรขาด
ความรูในการจัดการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพ 

อาจารยประจาํหลักสูตรไมมี
คุณสมบัติตามที่กําหนด 

O6บัณฑิตระดบัปริญญาตรีไมมี
งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

มีผูสําเร็จการศึกษาจาํนวนมาก นักศึกษาขาดความรูความสารถ
ตรงตามที่สถานประกอบการ
ตองการ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาทองถิ่น  
O6จํานวนอาจารยที่สรางสรรค
งานวิจยัมีนอย 

มีขอจํากัดดานกรอบระยะ 
เวลาในการทาํวิจัย 

จํานวนอาจารยใหมมีเพิ่มข้ึนและ
ยังขาดประสบการณในการทําวจิัย 
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ความเสี่ยง 
ปจจัยเสี่ยง 

ภายนอก ภายใน 
ยุทธศาตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกจิสัมพันธ และถายทอดเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
O4ระดับความสําเร็จของการนอม
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั ไมเปนไปตาม
เปาหมาย 

นโยบายรัฐบาลเรงดวนสง
ผลกระทบตอการเขามามสีวนรวม
ตอการนอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชในการ 

ไมมีกลุมบุคคลตนแบบแหงวิถี
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เปนบุคลากรสาย
วิชาการ 

ยุทธศาตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศมีธรรมาภิบาล  
S1จํานวนนักศึกษาคงอยูไมเปนไป
ตามเปาหมาย 

- นักศึกษาขาดทักษะความรูใน
สาขาวชิาที่เรียน 

O1 จํานวนอาจารยวฒุิ ป.เอกยังมี
ไมครบตามเกณฑ 

- 1. อาจารยไมสนใจที่จะพฒันา
คุณวุฒ ิ
2. อาจารยพฒันาคุณวุฒิแลว
ลาออก 
3. อาจารยพฒันาคุณวุฒิแตไม
สําเร็จ 

O2 อาจารยไมไดตําแหนงทาง
วิชาการตามเปาหมายที่กําหนด 

1. ผูทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงาน
ทางวชิาการสงผลการประเมินชา 
2. ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานที่
ตรงตามสาขาวิชามีนอย 

1. อาจารยขาดความมุงมัน่ที่จะ
ทําผลงานใหสําเร็จ 
2. อาจารยยังไมเขาใจข้ันตอน/
วิธีการ/ กระบวนการเขียนผลงาน
ทางวชิาการที่ถูกตอง 
3. อาจารยยังไมทราบเทคนิคการ
เขียนในรูปแบบที่ถูกตอง 
4. คุณสมบัติของอาจารยไมครบ
ตามเกณฑที่จะขอตําแหนงทาง
วิชาการได 

O3 ผลการประเมินความผูกพนัไม
เปนไปตามเปาหมาย 

- บุคลากรไมพงึพอใจตอการ
ใหบริการและสวัสดิการ 

O5 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ สกอ. เปนไป
ตามเปาหมาย 

เกณฑการประกันคุณภาพของ 
สกอ. ไมมีความชัดเจน 

การใหความรูความเขาใจในเกณฑ
การประกันคุณภาพในทุกระดับยัง
ไมทั่วถึง 

O6 มหาวิทยาลัยยังไมไดรับการ
จัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
จากหนวยงานที่จัดอันดับ (UI 
GreenMetric)   

บุคคลภายนอกไมรับทราบ
เก่ียวกับการดําเนินการของ
มหาวิทยาลยั 

ขาดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการดําเนนิการ
ดานนี ้
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มีการรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2561 การทํางานเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 
5.1.3(4-5)) เพื่อพิจารณา โดยมติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 
2561 โดยใหขอเสนอแนะใหผูรับผิดชอบทบทวนกิจกรรมที่จัดเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อใหไดผลตามเปาหมาย  

มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
การรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 

2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) โดยจัดทําบันทึกเลขที่ สมจ. ว038 ลงวันที่ 23 
มีนาคม 2561 เร่ือง ขอใหสงรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) (เอกสารหมายเลข 5.1.3(6)) และมี
การรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2561 รอบ 6 
เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) (เอกสารหมายเลข 5.1.3(7))  เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะ
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 (เอกสารหมายเลข 
5.1.3(8)) และเสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2561 วันอังคารที่ 10 
เมษายน 2561 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(9)) เพื่อพิจารณา วาระที่ 5.2 มติที่ประชุมเห็นชอบ สรุปผลมา
จากการติดตามความกาวหนาตามแบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) โดยมีปจจัยเสี่ยงตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง จํานวน 10 เร่ือง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 9 เร่ือง และมีความเสี่ยงที่
ลดลง จํานวน 1 เร่ือง ไดแก มหาวิทยาลัยยังไมไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวจากหนวยงานที่
จัดอันดับ (UI Green Metric) ซึ่งจากคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย คือ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
(ระดับเอเชีย) เทากับ อันดับ 200 จากผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 อยูลําดับที่ 0 เมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยอยูลําดับที่ 206 ซึ่งทําใหระดับความเสี่ยงลดลง 

รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 
2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 มิถุนายน 2561) โดยจัดทําบันทึกเลขที่ สมจ. ว058/2561 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เร่ือง ขอใหสงรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 มิถุนายน 2561) (เอกสารหมายเลข 
5.1.3(10)) และขอเชิญประชุม มีการรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 มิถุนายน 2561) (เอกสารหมายเลข 
5.1.3(11)) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2561 วันพุธที่ 27 
มิถุนายน 2561 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(12)) และเสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(13))  เพื่อ
พิจารณา วาระที่ 5.2 มติที่ประชุมเห็นชอบ สรุปผลมาจากการติดตามความกาวหนาตามแบบการติดตามผล
การจัดการความเสี่ยง (RM-4) โดยมีปจจัยเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง มีความเสี่ยง จํานวน 10 
เร่ือง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 9 เร่ือง และมีการดําเนินการกิจกรรม/โครงการเสร็จเรียบรอยแลว 
จํานวน 1 เร่ือง ไดแก อาจารยไมไดตําแหนงทางวชิาการตามเปาหมายที่กําหนด สรุปผลความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงลดลง จํานวน 3 เร่ือง ไดแก  

1) จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพไมเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งคาเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยคือ รอยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อใหเกิดการเรียนรูเชิงผลิตภาพฯ ตอหลักสูตร 
เทากับรอยละ 80 ผลที่ไดปงบประมาณ 2560 คิดเปนรอยละ 52 เมื่อเทียบกับผลปงบประมาณ 2561 
เทากับรอยละ 94.44 ทําใหระดับความเสี่ยงลดลง  

2) อาจารยไมไดตําแหนงทางวิชาการตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งคาเปาหมายของมหาวิทยาลัยคือ 
รอยละอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ รอยละ 40 ผลท่ีไดปงบประมาณ 2560 คือ รอย

ละ 22.94 เมื่อเทียบกับผลปงบประมาณ 2561 เทากับรอยละ 24.72 ทําใหระดับความเสี่ยงลดลง 
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3) มหาวิทยาลัยยังไมไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวจากหนวยงานที่จัดอันดับ (UI 
Green Metric) ซึ่งจากคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย คือ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว(ระดับเอเชีย) 
เทากับ อันดับ 200 จากผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 ยังไมมีลําดับ เมื่อเทียบกับผลปงบประมาณ 
2561 คือ อันดับที่ 206 

สําหรับการรายงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 กันยายน 2561) นั้น กําหนดใหมีการ
รายงานวันที่ 21 กันยายน 2561 และเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในวันพุธที่ 26 
กันยายน 2561 และรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือนตุลาคม 2561 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

5.1.3(1) คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ ที่ 2518/2560 ลง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 และ ที่ 934/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัมหาวิทยาลัย (แกไขเพิ่มเติม) 

5.1.3(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 1
พฤศจิกายน 2560  

5.1.3(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2560 
เมื่อวันศุกรที่ 1ธันวาคม 2560  

5.1.3(4) แผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2561 
5.1.3(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2560 วันพฤหัสบดี

ที่ 14 ธันวาคม 2560 
5.1.3(6) บันทึกเลขที่  สมจ. ว038 ลงวันที่  23 มีนาคม 2561 เร่ือง ขอใหสงรายงาน

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 
2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) 

5.1.3(7) รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)  

5.1.3(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 
1/2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561  

5.1.3(9) และเสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2561 วัน
อังคารที่ 10 เมษายน 2561  

5.1.3(10) บันทึกเลขที่ สมจ. ว058/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เร่ือง ขอใหสงรายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 
2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 มิถุนายน 2561) 

5.1.3(11) และขอเชิญประชุม มีการรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 มิถุนายน 
2561)  

5.1.3(12) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2561 
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561  

5.1.3(13) และเสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2561 วัน
พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561  
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ขอ 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนได

สวนเสีย ผูบริหารไดยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยคํานึงประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัย และผู
มีสวนไดสวนเสียทุกระดับ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล มหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนแผนกลยุทธ  เพื่อเปนกรอบการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย  และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2561  โดยในป 2561  มีการกําหนด
ความสําเร็จตัวบงชี้เปาประสงคแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ จํานวนทั้งหมด 45 ตัวบงชี้ โดยผลการ
ดําเนินงานในไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2560–30 มิถุนายน 2561) มีผลการดําเนินการ บรรลุ 7 ตัวบงชี้ 
ดําเนินการแตไมบรรลุ 10 ตัวบงชี้ และอยูระหวางดําเนินการ 28 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานรอยละ 15.56  ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยไดรายงาน
สภามหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส (เอกสารหมายเลข 5.1.4(1) – 5.1.4(4))  
 2) หลักประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให   คณะ สํานัก สถาบัน ดําเนินงานตามพันธ
กิจและกํากับติดตามเรงรัด ใหใชงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยผลการตั้งเบิกจาย
งบประมาณป 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีผลการงบประมาณแผนดิน คิดเปนรอยละ 72.74  เบิกจาย
งบประมาณรายได   คิดเปนรอยละ 67.63  รวมงบประมาณแผนดินและงบรายได   คิดเปนรอยละ 71.34 (เอกสาร
หมายเลข 5.1.4 (5) – 5.1.4 (6)) 
 3) หลักการตอบสนอง ผูบริหารนําโดยอธิการบดีมีชองทาง    การรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะและรับ
ฟงความตองการหลายชองทาง โดยจัดตั้งศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข ชองทางการติดตอ  ไดแก โทรศัพท หมายเลข 0 
2909 1760 และ 08 0082 3299  เว็บไซต www.vru.ac.th  Facebook : ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข มรภ.วไลย
อลงกรณLine : hotline_vru  โดยแตงตั้งเจาหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/รองทุกขการทุจริต มีหนาที่รับเร่ืองรองเรียน/
รองทุกข และรับเร่ืองรองเรียนของมหาวิทยาลัย และรวบรวมเพื่อนําเสนอใหอธิการบดีพิจารณาและสั่งการเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัตใินการตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการและทําใหบุคลากร นักศึกษา ผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสียเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจ (เอกสารหมายเลข 5.1.4 (7) – 5.1.4 (9))  
 4) หลักการรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมาย  ในการดําเนินการตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ โดยใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ คือ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน 
ตามแบบฟอรมมหาวิทยาลัยประกอบไปดวย แบบฟอรมรายงานติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดเปาประสงค ประจําป
งบประมาณ 2561 แบบฟอรมรายงานติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ ประจาปงบประมาณ 2561 และ 
มหาวิทยาลัยไดสรางระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานใหทุกหนวยงาน  ทุกสวนราชการรายงานผลการดําเนินงาน
ผานระบบติดตามผลการดําเนินงานโครงการและงบประมาณ http://mis.vru.ac.th/ของกองนโยบาย และแผน ทั้งนี้ 
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอหนาที่โดยคํานึงถึงการดําเนินงานตามมติเพื่อใหการ
บริหารงานบรรลุเปาหมาย และแกไขปญหาตาง  ๆใหครอบคลุมพันธกิจและไดรายงานผลการดําเนินงานตาม นโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยโดยผูบริหารมหาวิทยาลัยใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบและพิจารณาทุก สิ้นปงบประมาณ 
ตัวอยาง  http://council.vru.ac.th/admin/spa_detail.php?spa_id=13 
 (เอกสารหมายเลข 5.1.4 (10) – 5.1.4 (13))  
 5) หลักความโปรงใส ผูบริหารทุกคน มีการเปดเผยขอมูลใหแกบุคลากรโดยผานทางเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัย  และมีการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอกโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
มหาวิทยาลัยใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินโดยจัดเจาหนาที่
ประสานงาน การใหขอมูลและเอกสารเพื่อการตรวจสอบ อีกทั้งมีการนําระบบสามมิติ และระบบอ่ืนๆ ของ
กรมบัญชีกลางมาใชเพื่อเปนการตรวจสอบทางการจัดซื้อ จัดจาง การตัดยอด การใชงบประมาณ เพื่อความ
ถูกตองและโปรงใส และยังมีการแตงตั้งกรรมการกลางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง การตรวจรับ เปนผู
ตรวจสอบความถูกตองในการดําเนินการอีกทางหนึ่งดวย และมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่ดําเนินการ
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ตรวจสอบกระบวนการที่เก่ียวของกับการการเงินและงบประมาณอีกคร้ัง  รวมถึงมีการเผยแพรรายงานการ
ประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยผานทางเว็บไซต 
ใหประชาคมไดมีสวนในการรับรู รับทราบ  
  มหาวิทยาลัยไดเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ITA โดยไดเขารวมโครงการตั้งแตปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 และในปจจุบันในปงบประมาณ 
2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกระบวนการตั้งแตการวางแผนในการดําเนินงาน จัดทําแผนและปฏิทินการดําเนินงานสราง
ระบบในการรองรับการประเมิน และสรางกลไกในการดําเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โดย
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ซึ่งไดกําหนดบทบาท และหนาที่ของคณะกรรมการ พรอมกันนี้ผูบริหารได
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ป 2560 และ ป 2561 และประกาศเจตนารมณตามนโยบายการปองกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ 2560 และป 2561 และเปนการประกาศเจตนารมณอยาง
เดนชัดในที่ประชุมเปดเผยทามกลางการมีสวนรวมของประชาคมมหาวิทยาลัย และผลจากการดําเนินงานโครงการ 
มหาวิทยาลัยไดรับผลคะแนนในการประเมิน ในปงบประมาณ 2560 เทากับ 80.72 และมหาวิทยาลัยไดรับผลคะแนน
ในการประเมินใน ปงบประมาณ 2561 สรุปผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถานศึกษา
ตามแนวทางธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีผลสัมฤทธิ์การบริหาร
สถานศึกษาที่ดีมาก เปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ในระดับ สูงมาก
(เอกสารหมายเลข 5.1.4 (14)- 5.1.4(24))  
 6) หลักการมีสวนรวม มหาวิทยาลัย โดยผูบริหารไดลงนามในประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง กรอบ
แนวทาง การมีสวนรวมของภาคประชาชน และผูมีสวนไดเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนการเปดโอกาสให
บุคลากรทุกระดับในหนวยงาน มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่สาคัญ เชน การทบทวนจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกล
ยุทธดูจากสรุปความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย และแสดงความคิดเห็นผานชองทางอ่ืน เชน สายตรงผูบริหาร เว็บไซต 
Facebook กลองรับความคิดเห็นที่ตั้งอยูหนาสานักงานอธิการบดี โดยผูบริหารจะดาเนินการตอบในทุก ๆ เร่ือง  
นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัย ยังมีผูแทนจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เชน 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.1.4(25) – 5.1.4(28))  

7)  หลักการกระจายอํานาจ  อธิการบดีไดกําหนดและมอบอํานาจในการบริหารและการตัดสินใจแตละ
เร่ืองใหแกรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และคณบดี ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีการถายโอนอํานาจในการ
ตัดสินใจไปยังคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ตั้งข้ึน  โดยมุงประโยชนของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง เชน คณะกรรมกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  รวมถึงคณะกรรมการที่
แตงตั้งโดยอธิการบดี เชน คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.1.4(29) – 5.1.4(32))  
 8) หลักนิติธรรม บริหารงานตามเจตนารมณของระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และประกาศที่เก่ียวของ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และจัดทําเอกสารรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ  
ขอบังคับประกาศตางๆ ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพรใชเปนแนวทางในการปฏิบัติผานทางเว็บไซต 
(เอกสารหมายเลข 5.1.4(33))  
 9) หลักความเสมอภาค ใหความเสมอภาคและเทาเทียมกันในดานการบริหารจัดการ       
การบริหารงาน  อาทิเชน มีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดยออกเปน
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย   
และศาสตราจารย พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  
และศาสตราจารย พ.ศ.2560 สําหรับสายวิชาการ และมีคูมือประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับสาย
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สนับสนุน  อีกทั้งยังมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากรตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไปศึกษาหรือฝกอบรม พ.ศ.2558 (เอกสารหมายเลข 5.1.4(34) – 5.1.4(36))  
 10) หลักมุงเนนฉันทามติ ในการพิจารณาอนุมัติเร่ืองตางๆ ในแตละคร้ังจะผานการพิจารณาที่ตองมี
ความเห็นชอบ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาบรรจุไวในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารชุดตางๆ อยางชัดเจน โดยใน
การประชุมหรือตกลงใชกลไกในการตัดสินใจ อาทิเชน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยจะ
รวมกันพิจารณางานบุคคลที่เก่ียวของกับพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยจะ
รวมกันพิจารณาเร่ืองการบริหารบุคคลของบุคลากรประเภทตางๆ กรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ตัดสินใจบริหารงานเร่ืองตางๆ รวมกัน (เอกสารหมายเลข 5.1.4(37)- 5.1.4(40)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

5.1.4 (1) แผนกลยุทธ พ.ศ. 2560 - 2564 
5.1.4 (2) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูป ถัมภ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1.4 (3) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

คร้ังที่ 6/2560 
5.1.4 (4) รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ความสําเร็จ และเปาหมายการดําเนินงานตาม

นโยบายสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 

5.1.4 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันที่       
9 สิงหาคม 2561 

5.1.4 (6) รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2561 

5.1.4 (7) ภาพถายเว็บไซตสายตรงผูบริหาร 
5.1.4 (8) เอกสารประชาสัมพันธศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข 
5.1.4 (9) คูมือปฏิบัติงานรับเร่ืองราวรองเรียน/รองทุกข 
5.1.4 (10) แบบฟอรมรายงานติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดเปาประสงค ประจําปงบประมาณ 2561 
5.1.4(11) แบบฟอรมรายงานติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ ประจําปงบประมาณ 2561 
5.1.4 (12) ระบบติดตามผลการดําเนินงานโครงการและงบประมาณ http://mis.vru.ac.th/ 
5.1.4 (13) รายงานผลการดําเนินงานตาม นโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยผูบริหารมหาวิทยาลัย

ใหสภามหาวิทยาลยัhttp://council.vru.ac.th/admin/spa_detail.php?spa_id=135   
5.1.4(14) ภาพถายเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
5.1.4(15) เอกสารการรับตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดนิ 
5.1.4(16) แผนและปฏิทินการดําเนินงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA 
5.1.4 (17) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA ปงบประมาณ 2559-2560-2561 
5.1.4 (18) การแบงงานรับผิดชอบคณะกรรมการเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA ปงบประมาณ 2559-2560-2561 
5.1.4 (19) ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

http://mis.vru.ac.th/
http://council.vru.ac.th/admin/spa_detail.php?spa_id=13
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ 2560 

5.1.4 (20) ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ 2561 

5.1.4 (21) ประกาศเจตนารมณตามนโยบายการปองกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ 2560 

5.1.4 (22) ประกาศเจตนารมณตามนโยบายการปองกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ 2561 

5.1.4 (23) ผลคะแนนในการประเมิน ในปงบประมาณ 2560 
5.1.4 (24) ผลคะแนนในการประเมิน ในปงบประมาณ 2561 
5.1.4 (25) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง กรอบแนวทางการมีสวนรวมของภาคประชาชน และผูมีสวน

ไดเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1.4 (26) โครงการทบทวนจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ 2562 http://plan.vru.ac.th/?p=8567 
5.1.4 (27) ผลการสาํรวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 
5.1.4 (28) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 28/2560 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 
5.1.4 (29) คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1605/2561 เร่ือง มอบอํานาจคณบดีและหนาที่ความรับผิดชอบ

ใหรองอธิการบดี ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
5.1.4 (30) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 28/2560 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 
5.1.4 (31) คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 3037/2560 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ปรับปรุง) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
5.1.4 (32) ภาพเว็บไซตตัวอยางการเผยแพรระเบยีบ กฎหมาย ขอบังคับ และประกาศ 
5.1.4 (33) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  

วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 2559 

5.1.4 (34) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย     
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2559 

5.1.4 (35) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เร่ือง ภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  
และศาสตราจารย พ.ศ.2560 

5.1.4 (36) คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.1.4 (37) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 28/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 
5.1.4 (38) คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 3037/2560 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ปรับปรุง) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
5.1.4 (39) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
5.1.4 (40) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 

http://plan.vru.ac.th/?p=8567
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 ขอ 5 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตาม
ระบบ  
 มหาวิทยาลัย มีการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินการจัดการความรูตามระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

การกํากับติดตาม โดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพไดมีการจัดทําบันทึกเพื่อกํากับติดตาม
ใหทุกหนวยงานมีการดําเนินงานจัดการความรู (KM) ไดแก 

1) ใหทุกหนวยงานมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานการจัดการความรู (KM) และจัดทําแผนการ
รายงานแผนการดําเนินงานจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560 โดยจัดทําบันทึกเลขที่ ศธ 
0551.18/241 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เร่ือง ขอความอนุเคราะหขอมูลเอกสารแผนการจัดการความรู 
(KM)/คําสั่งแตงตั้งคณะการรการดําเนินงานจัดการความรู (KM) ของคณะ/หนวยงาน (เอกสารหมายเลข 
5.1.5(1)) 

2) ใหทุกหนวยงานมีการรายงานผลการดําเนินงานจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560 
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยจัดทําบันทึกเลขที่ สมจ. ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 เร่ือง ขอความ
อนุเคราะหขอมูลเอกสารขอมูลสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) ประจําปการศึกษา 2560 
รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) (เอกสารหมายเลข 5.1.5(2)) และรอบ 12 เดือน โดย
จัดทําบันทึกเลขที่ สมจ. ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เร่ือง ขอความอนุเคราะหขอมูลเอกสารขอมูลสรุปผล
การดําเนินงานการจัดการความรู (KM) ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31 
กรกฎาคม 2561) และขอเรียนประชุม (เอกสารหมายเลข 5.1.5(3)) 

การสงเสริมสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู (KM) 
ประจําปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ คําสั่งเลขที่ 
2547/2560 สั่ง ณ วันที่  7 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.5(4)) ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ประกอบดวยผูรับผิดชอบดานการจัดความรู (KM) ของระดับคณะ และหนวยงานสนับสนุน โดยมีรอง
อธิการบดี เปนประธานใหคําแนะนําและใหความรูดานการจัดการความรู (KM) สําหรับการจัดประชุมในแต
ละคร้ังนั้นทุกคนจะรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันตั้งแตรวมกันพิจารณาแผนการจัดทําแผนการจัดการความรู 
(เอกสารหมายเลข 5.1.5(5)) และรายงานผลการดําเนินการจัดการความรู มีการตั้งกลุมไลน “ชุมชนอุดม
ปญญา VRU” และ กลุม KM ผูบริหาร เพื่อเปนอีกชองทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกัน  

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยไดจัดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกันโดยการ
นําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของทุกหนวยงาน ซึ่งประกอบดวย ระดับคณะ/วิทยาลัย จํานวน 7 คณะ จํานวน 1 
วิทยาลัย และหนวยงานสนับสนุน จํานวน 7 หนวยงาน 

สรุปผลการดําเนินงานดานการจัดการความรู (KM) ของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ป
การศึกษา 2560 จําแนกตามระดับคณะ/วิทยาลัย และหนวยงานสนับสนุนไดดังนี้ 

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
ดําเนินงานจัดการ
ความรู เลขท่ี 
355/2560 ลงวันท่ี 
28 ธันวาคม 2560 

ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การเตรียม
ตัวนักศึกษากอนเขาแขงขันตอบปญหา
วิชาการทางการเกษตร 

ดานการผลิตบัณฑิต :  
จํานวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตร
เกษตรศาสตร(สาขาวิชาสัตวศาสตร) 
และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ดานวิจัย เรื่อง การเผยแพรผลงานวิชัย ดานวิจัย : จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก
หลักสูตรเกษตรศาสตร และหลักสูตร
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คณะ/วิทยาลัย คําส่ัง ประเด็นความรู ผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม 
สาขาวิชาวิทยาศาตรและเทคโนโลยี
การอาหารซ่ึงมีบทความวิจัยรวม
ระหวางนักศึกษากับอาจารย จํานวน 
8 เรื่อง 

2.ครุศาสตร คณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการ
ความรู (KM) ป
การศึกษา 2560 
เลขท่ี 459ลงวันท่ี 18 
ธันวาคม 2560 

ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง  
การคัดสรรกระบวนการเรียนรูเชิงผลิต
ภาพ 

ดานการผลิตบัณฑิต : มีจํานวน 1 
หลักสูตรท่ีมีการนําแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช 

ดานงานวิจัย เรื่อง การนํากระบวนการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพมาขอทุนสนับสนุน
การวิจัย 

ดานวิจัย : ผศ.ดร.สุวรรณา จุยทอง 
ดร.สุภัชฌาณ ศรีเอี่ยม และผศ.ดร.กันต
ฤทัย คลังพหล นําแนวปฏิบัติท่ีไปใช 

3.วิทยาการ
จัดการ 

คณะกรรมการพัฒนา
สถาบันเรียนรู คณะ
วิทยาการจัดการ 
เลขท่ี 268/2560 ลง
วันท่ี 15 ธันวาคม 
2560 

ดานการผลิตบัณฑิต คือ   
การจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) 

ดานการผลิตบัณฑิต : สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจคาปลีกไดนําองคความรู
ไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

ดานวิจัย คือ เรื่อง การเผยแพร
ผลงานวิจัยอาจารยรวมกับนักศึกษา 

ดานวิจัย : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ได
นําเสนอผลงานวิจัยรวมกับนักศึกษา 

4.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คณะกรรมการจัดทํา
แผนการจัดการ
ความรู ประจําป
งบประมาณ 2561
เลขท่ี 322/2560  
ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 
2560 

ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การ
ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ
นักศึกษาเพ่ือสามารถแขงขันไดใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 
 

ดานการผลิตบัณฑิต : จํานวน 11 
ผลงาน ไดแก ทีมนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาเขารวม
แขงขันทักษะ PLC จํานวน 1 ทีม 
และบทความวิจัยของนักศึกษาท่ี
นําเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จํานวน 10 ผลงาน 

ดานวิจัย เรื่อง การยกระดับมาตรฐาน
งานวิจัย/งานสรางสรรคเพ่ือเผยแพรใน
วารสารระดับชาติ/นานาชาติ 
 

ดานวิจัย คือ จํานวน 2 ผลงาน ไดแก 
งานวิจัยของอาจารย ดร.นุชรัตน นุช
ประยูร 1 ผลงาน และงานวิจัยของ
อาจารย ดร.วิภัสสร วินิจฉัยกุล และ
อาจารย ดร.อนุพงศ ท่ึงในธรรม 1 
ผลงาน 

5.มนุษย 
ศาสตรและ
สังคมศาสตร 

คณะกรรมการจัดทํา
แผนการจัดการ
ความรู ประจําป
งบประมาณ 2561
เลขท่ี 322/2560  
ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 
2560 

ดานการผลิตบัณฑิต  เรื่อง การตอ
ยอดความรูสูการพัฒนานักศึกษาสูการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพอยางเปนรูปธรรม 

ดานการผลิตบัณฑิต :  จํานวน 1 
หลักสูตร 

ดานวิจัย เรือ่ง การสรางการเรียนรูสูการ
พัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค 

ดานวิจัย :  จํานวน 3 หลักสูตร 

6.วิทยา 
ศาสตรและ
เทคโนโลยี 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการ
ความรู เลขท่ี ลงวันท่ี 
577/2560 ส่ัง ณ 
วันท่ี 12 ธันวาคม 
พ.ศ.2560 

ดานการผลิตบัณฑิต : เรื่อง การ
สงเสริมการฝกประสการณวิชาชีพ
นักศึกษา สหกิจศึกษาในตางแดนของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดานการผลิตบัณฑิต :  จํานวน 1 
หลักสูตรคือ วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
นํานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
ณ ประเทศอินเดีย วันท่ี 8-14 
มกราคม 2561 

ดานวิจัย เรื่อง การเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย หรือผลงาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนไดของ
คณะวิทยาศาสตรฯ ในระดับนานาชาติ 
 

ดานวิจัย : จํานวน 1 หลักสูตรคือ 
คหกรรมศาสตร 
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คณะ/วิทยาลัย คําส่ัง ประเด็นความรู ผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม 
7.วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

คณะกรรมการ
บริหารงานการจัดการ
ความรู วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ
ประจําปการศึกษา 
2560 

ดานการผลิตบัณฑิต  เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพคณาจารยเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนท่ีดี 

ดานการผลิตบัณฑิต คือ จํานวน 1 
คน 

ดานวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการ
จัดการดานการวิจัยเพ่ือแกไขปญหา
ชุมชนทองถิ่น 

ดานวิจัย : จํานวน 1 หนวยงานท่ี
นําไปใช 
 

8.สาธารณสุข
ศาสตร 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการ
ความรู  (Knowledge 
Management)เลขท่ี 
184/2560 ลงวันท่ี 
21 ธันวาคม 2560 

ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง outcome-
based Education กับการออกแบบ
หลักสูตร 

ดานการผลิตบัณฑิต : มีจํานวน 3 
หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
ส่ิงแวดลอม หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณพิต สาขาวิชาสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความ
งาม นําไปปรับใชในการออกแบบ
หลักสูตร 

ดานวิจัย เรื่อง แนวทางการตีพิมพ
ผลงานวิชาการในวารสารท่ีอยูใน
ฐานขอมูล TCI กลุม 1 และ กลุม 2  

ดานวิจัย : มีอาจารยจํานวน 2 คน 
ยื่นขอทุนวิจัย 

 

ระดับหนวยงานสนับสนุน จํานวน 7 หนวยงาน (เอกสารหมายเลข 5.1.5(4)) ไดแก 
ศูนย/สํานัก คําส่ัง ประเด็นความรู ผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม 

สํานักงาน
อธิการบดี 

คณะกรรมการดําเนินงานการ
จัดการความรู สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปการศึกษา
2560 เลขท่ี 2718/2560 ลง
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 

เทคนิคและวิธีการในการ
วิเคราะหคางาน เพ่ือเขาสู
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชํานาญการ 

มีบุคลากรสงเอกสารงานวิเคราะห
และประเมินคางาน เปนจํานวน 
35 ราย จากจํานวน 50 ราย คิด
เป นร อยละ  60  จ ากจํ านวน
บุคลากรท้ังหมดของ สนอ. 

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

คณะกรรมการจัดการความรู 
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เลขท่ี 3006/2560
ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2561 

การใชโปรแกรมเพ่ิม-ถอน
รายวิชาไดอยางรวดเร็ว 

บุคลากรทุกคนสามารถใช
โปรแกรมการใชโปรแกรมเพ่ิม-
ถอนรายวิชาไดอยางรวดเร็ว 

สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะกรรมการดําเนินงานการ
จัดการความรู KM เลขท่ี 
3034ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 
2560 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ความกาวหนาในสายอาชีพ 
  

มีบุคลากรท่ีสามารถดําเนินการ
จัดทําเอกสารประเมินคางานและ
ดําเนินการจัดสงไปยัง สํานักงาน
อธิการบดี จํานวน 11 คน  

สํานักสงเสริมการ
เรียนรูและบริการ
วิชาการ 

คณะกรรมการดําเนินงานการ
จัดการความรู เลขท่ี 
2868/2560 ลงวันท่ี 8 
ธันวาคม 2560 

การตลาดออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑ
ชุมชน 

บุคลากรของสํานักฯ จํานวน 1 คน 
คือน.ส.พัทธนันท มาเจริญมหัทธโน 
นําความรู ไปใช ในการขายของ
ออนไลนทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คณะกรรมการดําเนินงานการ
จัดการความรู ประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เลขท่ี 
216/2560 ลงวันท่ี  28 
มกราคม 2560 

เทคนิคการจัดประชุมและการ
เขียนรายงานการประชุม 

บุคลากรทุกคนสามารถจัดประชุม
และเขียนรายงานการประชุมได 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการดําเนินงานการ
จัดการความรู(KM) ประจําป

การจัดการความรูเรื่องระบบการ
ตรวจสอบการคัดลอก

บุคลากรทุกคนภายในหนวยงาน
สามารถใชระบบการตรวจสอบ
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ศูนย/สํานัก คําส่ัง ประเด็นความรู ผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม 
การศึกษา 2560 เลขท่ี 
199/2560 ลงวันท่ี  19 
พฤศจิกายน 2560 

วิทยานิพนธ“อักขราวิสุทธ์ิ” การคัดลอกวิทยานิพนธ “อักขรา
วิสุทธ์ิ”ได 
 

งานศึกษาท่ัวไป คณะกรรมการดําเนินงานการ
จัดการความรูประจํา
หนวยงาน เลขท่ี 1731/2560 
ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

ขั้นตอนการจัดทํา มคอ.5 และ
การจัดสง มคอ.5 ในระบบ CMS 

บุคลากรและอาจา รย ผู ส อน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปสามารถจัดทํา
มคอ .5  ได อ ย า ง ถู ก ต อ ง และ
สามารถจัดสง มคอ.5 ในระบบ 
CMS ไดดวยตนเอง 

 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

5.1.5(1) บันทึกขอความ เร่ือง ขอความอนุเคราะหขอมูลเอกสารแผนการจัดการความรู 
(KM)/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู (KM) ของคณะ/หนวยงาน 

5.1.5(2) บันทึกเลขที่ สมจ. ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 เร่ือง ขอความอนุเคราะหขอมูลเอกสาร
ขอมูลสรุปผลการดาํเนินงานการจัดการความรู (KM) ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 6 
เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) 

5.1.5(3) บันทึกเลขที่  สมจ. ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เร่ือง ขอความอนุเคราะหขอมูล
เอกสารขอมูลสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) ประจําปการศึกษา 
2560 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) และขอเรียนประชุม 

5.1.5(4) คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู (KM) ประจําปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ คําสั่งเลขที่ 2547/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 
พฤศจิกายน 2560  

5.1.5(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู (KM) ประจําปการศึกษา 
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

(5.1.5(5) ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
(5.1.5(6) ตัวอยางเว็บไซตการจัดการความรูของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

 ขอ 6.การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
การดําเนินงานในดานการบริหาร 

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 และเปนกรอบอัตรากําลังที่ใชงานในปจจุบัน (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
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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 เปนแผนระยะ 5 ป (พ.ศ.2561-
2565) (เอกสารหมายเลข5.1.6(4)) โดยในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ฉบับนี้เปนการปรับปรุงใหม
ทั้งหมด มีการนําเคร่ืองมือสําหรับประเมินขีดสมรรถนะของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ของ
องคกรที่เรียกวา  HR Scorecard ซึ่งจะเปนเคร่ืองมือในการเชื่อมโยงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง
ราชการพลเรือนในเชิงระดับนโยบาย ยุทธศาสตร และระดับปฏิบัติการเขาไวดวยกัน โดยมี“กรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ”ประกอบไปดวยมิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร/
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Operational Efficiency)/มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)/มิติที่ 4 ความพรอมรับผิด
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  และมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ซึ่ง
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังที่ 3/ 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 
(เอกสารหมายเลข5.1.6(5)) 
การดําเนินงานในดานการสรรหา บรรจุ  แตงตั้ง 

สําหรับกระบวนการไดมาซึ่งบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย โดยงานบริหารงาน
บุคคล ไดรับนโยบายใหเปดรับสมัครอาจารยและเจาหนาที่ ตามความตองการของหนวยงานภายใตกรอบอัตรากําลัง 
และภายใตมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย (กบพ.) โดยนับตั้งแต 1 สิงหาคม 2560 -   24 
กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัย ไดทําการเปดรับสมัครบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้ 

สายวิชาการ 
การเปดรับสมัครบุคลากร สายวิชาการ จํานวน 13  คร้ัง โดยเปดรับจํานวน 63 ตําแหนง 83 อัตรา 

ในจํานวนนี้สามารถรับบุคคลเขาบรรจุในคุณวุฒิ ปริญญาตรี 15 อัตรา บรรจุในคุณวุฒิ ปริญญาโท 24 อัตรา และ
สามารถบรรจุในคุณวุฒิปริญญาเอกไดเพียง 6 อัตรา รวมแลวสามารถบรรจุไดทั้งหมด จํานวน 45 อัตรา โดย
ยังคงเหลืออัตราที่ตองเปดรับเพ่ิมเติมอีก จํานวน 28 ตําแหนง 38 อัตรา (โดยมีจํานวนผูสมัครทั้งหมด 218 คน 
แบงเปน ปริญญาตรี 37 คน บรรจุในคุณวุฒิ ปริญญาโท144 คน และคุณวุฒิปริญญาเอก 37 คน) แสดง
รายละเอียดของสายวิชาการในสถิติการเปดสรรหาบุคลากรสายวิชาการ (1 ส.ค.60-24 ก.ค.61) (เอกสาร
หมายเลข5.1.6(6))  

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

สายสนับสนุน 
การเปดรับสมัครบุคลากร/พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จํานวน 10 คร้ัง โดยเปดรับ

จํานวน 11 ตําแหนง 11 อัตรา  ในจํานวนนี้สามารถรับบุคคลเขาบรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) - อัตรา ปริญญาตรี 6 อัตรา บรรจุในคุณวุฒิ ปริญญาโท - อัตรา และบรรจุในคุณวุฒิปริญญาเอก - อัตรา   
รวมแลวสามารถบรรจุบุคลากร สายสนับสนุนไดทั้งหมด จํานวน 6 อัตรา โดยยังคงเหลืออัตราที่ตองเปดรับ
เพ่ิมเติมอีก 2 ตําแหนง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดของสายสนับสนุนตาม สถิติการเปดสรรหาบุคลากรสาย
สนับสนุน/พนักงานมหาวิทยาลัย (1 ส.ค.60-24 ก.ค.61) (เอกสารหมายเลข5.1.6(7)) หมายเหตุ:งาน
บริหารงานบุคคล นับเปนจํานวนคร้ังในการประกาศรับสมัคร 
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สาเหตุที่บรรจุบุคลากรสายสนับสนุนไดนอยกวาที่เปดรับมี สาเหตุมาจาก 1.ไมมีผูมาสมัครเลย 2. 
คุณสมบัติไมตรงตามเกณฑที่กําหนด ในประกาศรับสมัคร 3. ไมผานเกณฑทดสอบความรูในสาขาวิชาชีพนั้นๆ        
4. ไมผานการสอบสัมภาษณ  

 การเปดรับสมัครบุคลากร/พนักงานราชการ สายสนับสนุน นับตั้งแต 1 สิงหาคม 2560-24 
กรกฎาคม 2561 จํานวน 2 คร้ัง  โดยเปดรับจํานวน 5 ตําแหนง 5 อัตรา  ในจํานวนนี้สามารถรับบุคคลเขาบรรจุ
ในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - อัตรา ปริญญาตรี 2 อัตรา บรรจุในคุณวุฒิ ปริญญาโท-อัตรา 
และบรรจุในคุณวุฒิปริญญาเอก - อัตรา รวมแลวสามารถบรรจุบุคลากร สายสนับสนุนไดทั้งหมด จํานวน 2 อัตรา 
โดยยังคงเหลืออัตราที่ตองเปดรับเพ่ิมเติมอีก1 ตําแหนง  1 อัตรา โดยมีรายละเอียดของสายสนับสนุนตาม สถิติ
การเปดสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน-พนักงานราชการ (1 ส.ค.60-24 ก.ค.61) (เอกสารหมายเลข5.1.6(8)) 
หมายเหตุ:งานบริหารงานบุคคล นับเปนจํานวนคร้ังในการประกาศรับสมัคร 

สาเหตุที่บรรจุบุคลากรพนักงานราชการ ไดนอยกวาที่เปดรับมี สาเหตุมาจาก 1.ไมมีผูมาสมัครเลย         
2. คุณสมบัติไมตรงตามเกณฑที่กําหนด ในประกาศรับสมัคร 3. ไมผานเกณฑทดสอบความรูในสาขาวิชาชีพนั้นๆ 
4. ไมผานการสอบสัมภาษณ  

 
การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีระบบการกํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเปนการใหหนวยงานไดรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาประสงค และ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการผานระบบที่จัดทําโดยกองนโยบายและแผน ทุกรายไตรมาส หลังจากนั้นกอง
นโยบายและแผนไดนําผลการรายงานดังกลาว ไปจัดทําเปนรายงานเสนอในวาระเพื่อพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกรายไตรมาสเชนเดียวกัน ปรากฏระบบการติดตามดั งกล าวที่
ลิงค http://mis.vru.ac.th หรือ5เปนแบบฟอรมตามที่ปรากฏในเอกสาร (เอกสารหมายเลข5.1.6(11)-(12)) 
และในปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดกลยุทธการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร จํานวน 17 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายจํานวน 8 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมายจํานวน 4 
ตัวชี้วัด และอยูระหวางการดําเนินงานซึ่งเปนการรอผลคะแนนจากการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
ภายนอกฯ และรอสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตางๆ อีกจํานวน 4 ตัวชี้วัด ดังนั้นจึงสรุปไดวา ใน
เบื้องตน สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2561 สามารถคิด
เปนรอยละความสําเร็จตามแผน ไดรอยละ 47 (เอกสารหมายเลข5.1.6(13)) 

 
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด และผลการดําเนินงาน 

ในดานการจัดหาอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดรอยละของอาจารยที่มี
วุฒิปริญญาเอก กําหนดคาเปาหมายที่ รอยละ 50 จากจํานวนอาจารยทั้งหมด ผลการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด(นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 
จํานวน 466 คน มีคณาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 145 คน เมื่อคํานวณตามสูตรพบวาคารอยละ
ของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกเทากับรอยละ 31.11 (เอกสารหมายเลข5.1.6(9))  

ในดานการมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดรอยละของอาจารย
ประจําสถาบันที่มีตําแหนงทางวิชาการ   กําหนดคาเปาหมายที่ รอยละ 50 จากจํานวนอาจารยทั้งหมดผลการ
ดําเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด(นับรวมที่ลา
ศึกษาตอ) จํานวน 466 คน มีจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 117 คน เมื่อคํานวณ
ตามสูตรพบวาคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ รอยละ25.10 (เอกสาร
หมายเลข5.1.6(10)) (หมายเหตุ ใชหลักเกณฑการนับจํานวนตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา) ซึ่งผล
การดําเนินงานยังไมเปนตามเปาหมายทีกํ่าหนดไว    
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ในสวนของตัวชี้วัด คาเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัย ไดกําหนดเปาหมายไวมีคา
มากกวา 4.50  โดยมีรายงานผล ดังนี้ 

การสํารวจประเมินความสุข และความผูกพันของบุคลากรตอองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสุข ความผูกพันและความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งอยูในระหวางการปรับปรุงแบบสํารวจใหม และยังไมไดดําเนินการสงเก็บ
ขอมูล ณ ปจจุบัน 

ในดานการประเมินสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ รอยละของบุคลากรที่
มีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑที่กําหนด   โดยมหาวิทยาลัยกําหนดคาเปาหมายไว  รอยละ 90 จากจํานวน
บุคลากรทั้งหมด โดยที่ปงบประมาณ 2561 จากบุคลากรทั้งหมด จํานวน 886 คน  ผูผานการประเมินสมรรถนะ 
ตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 883 คนมีบุคลากรที่ไมผานการประเมิน จํานวน 3 คน  รอยละของบุคลากรที่มีผล
ประเมินสมรรถนะตามเกณฑ รอยละ 99.66 

หมายเหตุ : ผลจากรอบการประเมินที่ 1 ปงบประมาณ 2561 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2561  
ในดานการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ผลการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรบุคลากร สูความเปนเลิศ อยูในระดับ 3 โดยงานบริหารงาน
บุคคล และงานพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากร 
โดยผานสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 และอยูในระหวางการดําเนินงานโครงการตามแผน  

โดยมีโครงการทั้งหมดตามแผน 27 โครงการ แบงเปน  
1. สํานักงานอธิการบดี รับผิดชอบ 10 โครงการ  
2. ศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ รับผิดชอบ 15 โครงการ  
3. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบ 2 โครงการ 

สถานะภาพของโครงการในปจจุบัน  
1. สํานักงานอธิการบดี เดิมมีโครงการตามแผน จํานวน 10 โครงการ และไดขอยกเลิกโครงการ 

จํานวน 8 โครงการ ดวยเหตุผลเนื่องจากมีการปรับรูปแบบในการพัฒนาบุคลกรใหม หรือบางโครงการมี
นโยบายใหไปดําเนินการในปงบประมาณ 2562 ดังนั้นในสวนของสํานักงานอธิการบดี จึงมีจํานวน
โครงการที่รับผิดชอบรวมทั้งหมด 2 โครงการ 

2.ศูนยพัฒนาอาจารยละบุคลากรมืออาชีพ เดิมมีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 15 โครงการ ได
ขอบกเลิกโครงการจํานวน 6 โครงการ เนื่องจากเหตุผลเมื่อทําการสํารวจจํานวนผูเขารับการอบรมแลว
พบวามีจํานวนนอยทําใหการจัดโครงการจะไมคุมคาในการดําเนินงาน ดังนั้นจึงเหลือจํานวนโครงการที่
รับผิดชอบ จํานวน 9 โครงการ  

3. สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ มีโครงการตามแผน จํานวน 2 โครงการ และยังคง
ดําเนินการอยู      

สรุป จํานวนโครงการทั้งหมดที่จะตอง ดําเนินการตามแผน 13 โครงการ 
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 3  
 งานบริหารงานบุคคล ไดดําเนินโครงการไปแลว 2 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารยและ บุคลากร ซึ่ง

จะมีจํานวน 4 รุน 
1.1 รุนที่ 1 วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดปญญานันทาราม 
1.2 รุนที่ 2 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ 2561 ณ วัดปญญานันทาราม 
1.3 รุนที่ 3 วันที่ 18–20 พฤษภาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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1.4 รุนที่ 4 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ วัดปญญานันทาราม   
2.โครงการ “ติดตามผลงานการประเมินคางานและการขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึน” เมื่อวันศุกรที่ 

23  กุมภาพันธ  2561  
งานบริหารงานบุคคลดําเนินงานไปแลว รอยละ 100 จากจํานวนโครงการทั้งหมด 
 ในสวนของงานพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ ไดดําเนินงานโครงการไปแลว  9 

โครงการ ดังน้ี 
 1.โครงการ การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบและรายงานการประชุม สําหรับบุคลากร

สายวิชาการ 
2. โครงการ ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็วและคร้ังเดียวผานคร้ังที่ 3(รุน2) 
3. โครงการ การเขียนบทความทางวิชาการการเขียนบทความวิจัย 
4. โครงการพัฒนาผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป GE (คร้ังที่1) 
5.โครงการ ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็วและคร้ังเดียวผานคร้ังที่ 4(รุน2) 
6. โครงการ ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็วและคร้ังเดียวผานคร้ังที่ 5 (รุน2) 
7. โครงการ ทําเอกสารประกอบการสอนอยางไรใหทันกอนเกณฑใหม 
8. โครงการ ปฐมนิเทศอาจารยใหม 2560 
9. โครงการ สถิติข้ันสูง 

งานศูนยพัฒนาอาจารยและบุคคลากรมืออาชีพ ดําเนินงานไปแลว รอยละ  100  
ในสวนของ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบ 2 โครงการ  
อยูในระหวางการดําเนินงานโครงการ ทั้ง 2 โครงการ  
1. โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากร (คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2561 สําหรับโครงการประชุมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร จํานวน 819,000 บาท โดยไดดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการไปแลว จํานวน 8 คร้ัง (ตั้งแตเดือน ต.ค.-ธ.ค. 60 จํานวน 3 คร้ัง และป พ.ศ. 2561 ตั้งแตเดือน 
ม.ค.-มิ.ย. 61 จํานวน 5 คร้ัง) และโครงการนี้มีการเบิกจายเงินเก่ียวคาตอบแทนการอานผลงานทางวิชาการ
ดวย โดยไดใชงบประมาณไปแลว จํานวน 663,603 บาท คิดเปนรอยละ 81.03 

2. โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2561 สําหรับ

โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป จํานวน 300,000 
บาท โดยมีการจัดประชุมไปแลว จํานวน 1 คร้ัง ทั้งนี้ ไมไดเบิกคาใชจายในการประชุม แตไดมีการเบิก
จายเงินเปนคาตอบแทนการอานผลงานทางวิชาการไปแลว เปนจํานวนเงิน 15,250 บาท คิดเปนรอยละ 
5.08 (เอกสารหมายเลข5.1.6(11)-(12)) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

5.1.6(1) แผนอัตรากําลัง (กรอบอัตรากําลัง) พ.ศ. 2557-2560 (2558-2561) 

5.1.6(2) รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2556 วันพฤหัสบดท่ีี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2556 

5.1.6(3) แผนกรอบอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 

5.1.6(4) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ5ป (พ.ศ.2561-2565) 

5.1.6(5) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/ 2561 วันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2561 
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5.1.6(6) สถิติการเปดสรรหาบุคลากรสายวิชาการ/พนักงานมหาวิทยาลัย (1 สิงหาคม 2560 -   24 
กรกฎาคม 2561) 

5.1.6(7) สถิติการเปดสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน/พนักงานมหาวิทยาลัย  (1 สิงหาคม 2560 -   24 
กรกฎาคม 2561) 

5.1.6(8) สถิติการเปดสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน-พนักงานราชการ (1 สิงหาคม 2560 -   24 
กรกฎาคม 2561) 

5.1.6(9) ตารางแสดงจํานวนอาจารยแยกตามคณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา 2560  

5.1.6(10) ตารางแสดงจํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการแยกตามคณะ/วิทยาลัยปการศึกษา 
2560 

5.1.6(11) แบบสรุปงบประมาณจําแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (กนผ.
02) 

5.1.6(12) แบบสรุปการดําเนินงาน ตามโครงการ กิจกรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 (กนผ.02) 

5.1.6(13) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจาํปงบประมาณ 
2561 

 ขอ 7 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอธิการบดีซึ่งเปน
ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องโดยใหถือเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงานตามปกติ ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับนโยบายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 การควบคุมคุณภาพ 

(1) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อทําหนาที่
วางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและวางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย พิจารณามาตรฐานตัวบงชี้และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยให
ครอบคลุมองคประกอบและตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานและคุณภาพของการจัด
การศึกษาตามมาตรฐาน สนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560  คําสั่งเลขที่ 2299/2560 สั่ง ณ วันที่ 
11 ตุลาคม 2560  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560 คําสั่งเลขที่ 2423/2560 (แกไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่ 25 
ตุลาคม 2560 และคําสั่งเลขที่ 171/2561 (แกไขเพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 (เอกสารหมายเลข 
5.1.7(1)) ซึ่งประกอบไปดวยคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
คณะ/วิทยาลัย และระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ  

 (2) มีการกําหนดนโยบาย ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทาง
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย แนวทางการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ วงรอบปที่ใชในการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภพา
การศึกษา องคประกอบ ตัวบงชี้และคาเปาหมาย ระบุไวในแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
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ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2560 (เอกสาร
หมายเลข 5.1.7(2)) ซึ่งแผนฯ ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตางๆ ดังนี้  
  - รายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
วาระเพื่อพิจารณา การประชุมคร้ังที่ 5/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 วาระที่ 4.2 (เอกสารหมายเลข 
5.1.7(3)) 
  - รายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การประชุม
คร้ังที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 วาระที่ 5.2 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(4)) 
  - รายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การประชุมคร้ัง
ที่ 11/2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(5)) 
 (3) มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 
เพื่อใชเปนแนวทางการกํากับติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 5.1.7(6)) 
 (4) มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 
2560 เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 5.1.7(7)) 
 การตรวจสอบคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ โดยมีการ 
การกําหนดใหมีการรายงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ทุกระดับ 
ไดแก ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับหนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ปละ 2 คร้ัง 
คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ระบุไวในแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 หนา 6 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(8)) 
 มหาวิทยาลัย มีการกํากับติดตามใหมีการรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: 
SAR) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับหนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัยโดยจัดทํา
บันทึกเพื่อเปนเคร่ืองมือในการกํากับติดตามดังนี้ 
 -ภาคการศึกษาที่ 1/2560  ใหมีการสงรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)  
ภายใน ทุกระดับ โดยการจัดทําบันทึก เลขที่ ศธ 0551.0102/ว043 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 เร่ือง ขอให
สงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปการศึกษาที่ 1/2560 ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.1.7(9)) 
 -ภาคการศึกษาที่ 2/2560  ใหมีการสงรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)  
ภายใน ทกุระดับ โดยจัดทําบันทึกขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว156 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เร่ือง 
ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปการศึกษา 2/2560 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.1.7(10)) บันทึกขอความ เลขที่ ศธ 
0551.0102/ว157 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เร่ือง ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR) ประจําปการศึกษา 2/2560 ระดับหนวยงานสนับสนุน (เอกสาร 5.1.7(11)) บันทึก
ขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว158 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เร่ือง ขอใหสงรายงานผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปการศึกษา 2/2560 ระดับศูนยการจัดการศึกษา 
จังหวัดสระแกว (เอกสารหมายเลข 5.1.7(12)) บันทึกขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว209 ลงวันที่ 15 
สิงหาคม 2561 เร่ือง ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําป
การศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย สําหรับคณะ/วิทยาลัยใหมีการรายงานกรอกขอมูลในระบบ CHE QA 
Online ดวย (เอกสารหมายเลข 5.1.7(13)) 
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 การประเมินคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัย มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
 (1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ โดยใหเปนไป
ตามแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดทําบันทึกขอความ เลขที่ ศธ 
0551.0102/ว094 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เร่ือง ขอใหสงรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(14)) 
เพื่อสงใหงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินฯ เปนไปตาม
แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ของมหาวิทยาลัย และดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ทุกระดับ ไดแก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 เลขที่ 1270/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 
5.1.7(15)) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการ
เผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําป
การศึกษา 2560 เลขที่ 1263/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(16)) คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ศูนยจัดการศึกษาและ
ระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ ประจําปการศึกษา 2560 เลขที่ 1083/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 
2561 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(17)) และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(18)) 
 (2) มีการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ทุกระดับ จาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามที่ระบุระยะเวลาตามคําสั่งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ (เอกสารหมายเลข 5.1.7(15-18)) โดยกําหนดไวดังนี ้
 -ระดับหลักสูตร รับการตรวจประเมิน ตั้ระหวางวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 – 6 สิงหาคม 2561  
 -ระดับคณะ/วิทยาลัย รับการตรวจประเมิน ระหวางวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561 
 -ระดับหนวยงานสนับสนุน ระหวางววันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 
 -ระดับมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 19-20 กันยายน 2561 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
5.1.7(1) คําสั่งเลขที่ 2299/2560 สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 

2560  คําสั่งเลขที่ 2423/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560  และคําสั่งเลขที่ 171/2561 
สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2561   

5.1.7(2) แผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปการศึกษา 2560 
5.1.7(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การประชุมคร้ังที่ 5/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 
วาระที่ 4.2  

5.1.7(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การ
ประชุมคร้ังที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 วาระที่ 5.2  

5.1.7(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การประชุม
คร้ังที่ 11/2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560  

5.1.7(6) ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 
ของมหาวิทยาลัย 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
5.1.7(7) คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560  
5.1.7 (8) แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป

การศึกษา 2560 (หนา 6) 
5.1.7 (9) บันทึกขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว043 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 เร่ือง 

ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําป
การศึกษาที่ 1/2560 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย  

5.1.7 (10) บันทึกขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว156 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เร่ือง 
ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําป
การศึกษา 2/2560 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย  

5.1.7 (11) บันทึกขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว157 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เร่ือง 
ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําป
การศึกษา 2/2560 ระดับหนวยงานสนับสนุน  

5.1.7 (12) 
 

บันทึกขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว158 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เร่ือง 
ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําป
การศึกษา 2/2560 ระดับศูนยการจัดการศึกษา จังหวัดสระแกว  

5.1.7(13)  บันทึกขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว209 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เร่ือง ขอให
สงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําป
การศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย  

5.1.7(14) บันทึกขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว094 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เร่ือง ขอให
สงรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560  

5.1.7(15) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2560 เลขที่ 1270/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

5.1.7(16) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
เพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2560 เลขที่ 1263/2561 ลงวันที่ 25 
พฤษภาคม 2560  

5.1.7(17) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วิทยาลัย ศูนยจัดการศึกษาและระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ ประจําป
การศึกษา 2560 เลขที่ 1083/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 

5.1.7(18) คําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ที่ 5.1 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ (ขอ 1-7)  5.00 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ 5.1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.มีการนําวิสัยทัศนของสถาบันไปสูแผนกลยุทธทาง
การเงิน และแผนปฏิบัติการ 

2.มี คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

3.มีชองทางติดตอผูบริหารหลายชองทาง  เพื่อเปน
การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอจากบุคลากร  
นักศึกษา ประชาชน และผูเก่ียวของ 

4.มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนกิสเพื่อการ
ตรวจสอบที่โปรงใส เชน ระบบการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจาง การตัดยอดงบประมาณ เปนตน 

 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ระบบงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการ เปน

ปงบประมาณ (ต.ค. - ก.ย. ของปถัดไป) กับป
การศึกษา จึงไมเอ้ืออํานวยตอการจัดเก็บขอมูล เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 5.1 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
1) ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต  
2) ผศ.เจษฎา  ความคุนเคย 

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

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

หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี) - 

โทรศัพท : 02-5290674 โทรศัพท : - 
E-mail : - E-mail : -  
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ตัวบงชี้ที่ 5.2   : ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 
การคิดรอบ : รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
เกณฑการประเมิน : คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีหนวยงานระดับคณะ วิทยาลัย

ท้ังหมด จํานวน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย และไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/
วิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ระหวาง
วันท่ี 20-24 สิงหาคม 2561 โดยมีผลการประเมินรายคณะ/วิทยาลัย สรุปไดดังนี้  

 

ท่ี คณะ/วิทยาลัย 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเฉล่ีย) 

ระดับ
คุณภาพ 

วันเดือนปท่ีรับการ
ประเมิน 

1 มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 4.23 ด ี 20 สิงหาคม 2561 
2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.40 ด ี 20 สิงหาคม 2561 
3 ครุศาสตร 4.53 ดีมาก 22 สิงหาคม 2561 
4 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 4.74 ดีมาก 22 สิงหาคม 2561 
5 วิทยาการจัดการ 4.39 ด ี 23 สิงหาคม 2561 
6 เทคโนโลยีการเกษตร 4.50 ด ี 23 สิงหาคม 2561 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4.39 ด ี 23 สิงหาคม 2561 
8 สาธารณสุขศาสตร 3.74 ด ี 24 สิงหาคม 2561 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 34.92   

คาเฉลี่ยของคะแนน 4.37   

สูตรคํานวณ 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับคณะของทุกคณะ 

 =  คะแนนที่ได 
 จํานวนคณะทัง้หมดในสถาบัน 

 
 34.92 

 =  4.37 คะแนน 
 8 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 4.51 คะแนนเฉลี่ย 4.37 4.37 คะแนน ไมบรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.2.1(1) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 5.2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-ผลการประเมินระดับคณะอยูในระดับดีข้ึนไป 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  -  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
    
 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจัดเกบ็รวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 5.1 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต  

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
2) คณะ/วิทยาลัย 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
1) งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
2) คณะ/วิทยาลัย 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
1) งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
2) คณะ/วิทยาลัย 

โทรศัพท : 02-5290674 โทรศัพท : - 
E-mail : - E-mail : -  
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ตัวบงชี้ที่ 5.3   :  ระบบกํากบัการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
การคิดรอบ :  รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
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 ดังนี้ 

1)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2560  คําสั่งเลขที่ 2299/2560 สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560, คําสั่งเลขที่ 2423/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560  
และคําสั่งเลขที่ 171/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5.3.1(1)) ซึ่งประกอบไปดวย 
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับ
หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ เพื่อทําหนาที่ในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

2) มีการจัดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 เพื่อใช
เปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 5.3.1(2)) เพื่อรวมกัน
พิจารณา (ราง) แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 
โดยมีรายละเอียดวาระในการประชุมดังนี้ 

 2.1 ทบทวนนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
 2.2 ทบทวนระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป

การศึกษา 2559 
 2.3 ทบทวนคาเปาหมายรายตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจําป

การศึกษา 2559 เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่ง
ประกอบดวย คาเปาหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปที่ใชในการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

 2.2 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา พ.ศ.2560  ซ่ึงประกอบดวย 
แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และหนวยงาน
สนับสนุน วงรอบปที่ใชในการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบ ตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 5.3.1(4)) 

นําเสนอแผนฯ ตอที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/2560 เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2560 
เพื่อพิจารณา  วาระที่ 5.2 (เอกสารหมายเลข 5.3.1(5)) และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2560 วันที่ 2 
พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข 5.3.1(6)) 
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3) มีการกําหนดใหมีการรายงานผลการประเมินตนเอง ปละ 2 คร้ัง คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 ซึ่งระบุไวในแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 หนา 6  

4) มีการกํากับ ติดตามใหหลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ผานระบบ CHE QA Online  

5) มีการกํากับ ติดตามใหหลักสูตร และคณะ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

5.3.1(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2560 เลขที่  2299/2560 สั่ง ณ วันที่  11 ตุลาคม 2560  ,คําสั่งเลขที่ 
2423/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม และคําสั่งเลขที่ 171/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 
2561  

5.3.1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 

5.3.1(3) แผนการดําเนินงานคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 
5.3.1(4) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา พ.ศ.2560 
5.3.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 

2560 
5.3.1(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน 

2560 
 
 ขอ 2 มีคณะกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 

1 และรายงานผลการติดตามใหคณะกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2560 คําสั่งเลขที่ 2299/2560 สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560, คําสั่งเลขที่ 2423/2560 ลง
วันที่ 25 ตุลาคม 2560  และคําสั่งเลขที่ 171/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5.3.2(1)) 
ซ่ึงประกอบไปดวย คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/
วิทยาลัย และระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ เพื่อทําหนาที่ในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

มหาวิทยาลัย มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร และคณะ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)  ระดับหลักสูตร และ
คณะ/วิทยาลัย ปละ 2 คร้ัง โดยจัดทําบันทึกขอความเพื่อเปนเคร่ืองมือในการกํากับติดตาม และรายงานผล
การติดตามตอคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาคการศึกษาที่ 2/2559 จัดทําบันทึกขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว078 ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2560  เร่ือง ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจํา
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ภายในวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 (เอกสาร
หมายเลข 5.3.2(2)) บันทึกขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว087 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เร่ือง ขอแจง
เลื่อนการสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําภาคการศึกษาที่ 
2/2559 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร โดยใหสงในวันที่ 9 
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สิงหาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 5.3.2(3)) สําหรับคณะ/วิทยาลัยใหมีการรายงานกรอกขอมูลในระบบ 
CHE QA Online ดวย  มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เสนอรายงานตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา คร้ังที่ 
3/2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 5.3.2(4))  และเสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา คร้ังที่ 8/2560 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 วาระที่ 5.8 (เอกสาร
หมายเลข 5.3.2(5)) และมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เสนอรายงานตอที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา คร้ังที่ 
4/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 (เอกสารหมายเลข 5.3.2(6)) และเสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา การประชุมคร้ังที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 วาระที่ 5.1(
เอกสารหมายเลข 5.3.2(7))   

ภาคการศึกษาที่ 1/2560  จัดทําบันทึก เลขที่ ศธ 0551.0102/ว043 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2561 ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปการศึกษาที่ 
1/2560 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.3.2(8)) และเสนอรายงานตอที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา คร้ังที่ 2/2561 วัน
พุธที่ 8 สิงหาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5.3.2(9))  เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา คร้ังที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณา วาระที่ 5.3 (เอกสารหมายเลข 
5.3.2(10)) 

ภาคการศึกษาที่ 2/2560  จัดทําบันทึกขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว156 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2561 เร่ือง ขอใหสงรายงานการดําเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 
2/2560 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.3.2(11)) และบันทึกขอความ เลขที่ 
ศธ 0551.0102/ว188 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เร่ือง ขอใหสงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข 5.3.2(12)) และเสนอรายงานตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา คร้ังที่ 
2/2561 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5.3.2(13))  เสนอรายงานที่ประชุมตอที่คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา คร้ังที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณา วาระที่ 5.3 (เอกสาร
หมายเลข 5.3.2(14))  เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/2561 วันที่ 6 
กันยายน 2561 เพื่อพิจารณา วาระที่ 5.10 (เอกสาร 5.3.2(15))  และจัดทําบันทึกขอความ เลขที่ ศธ 
0551.0102/ว268 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เร่ือง ขอใหสงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (CAR) ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข 5.3.2(16))  เพื่อเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือน
ตุลาคม 2561ตอไป 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

5.3.2(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2560  คําสั่งเลขที่ 2299/2560 สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560  ทั้งนี้ตั้งแต
วันที่ 1 สิงหาคม 2560  ,คําสั่งเลขที่ 2423/2560 (แกไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 
2560  โดย อ.ดร.สุพจน ทรายแกว และคําสั่งเลขที่ 171/2561 (แกไขเพิ่มเติม) สั่ง ณ 
วันที่ 22 มกราคม 2561   

5.3.2(2) บันทึกขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว078 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560  เร่ือง 
ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจํา



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

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

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

  140  

ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ภายในวันที่ 17 
กรกฏาคม 2560  

5.3.2(3) บันทึกขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว087 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เร่ือง ขอ
แจงเลื่อนการสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร 

5.3.2(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2560  

5.3.2(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา คร้ังที่ 8/2560 วัน
พฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 วาระที่ 5.8  

5.3.2(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560  

5.3.2(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา การประชุมคร้ังที่ 
9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 วาระที่ 5.1  

5.3.2(8) บันทึก เลขที่ ศธ 0551.0102/ว043 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ขอใหสงรายงาน
ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปการศึกษาที่ 
1/2560 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย 

5.3.2(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา คร้ังที่ 2/2561 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 

5.3.2(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา คร้ังที่ 3/2561 วัน
พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณา วาระที่ 5.3 

5.3.2(11) บันทึกขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว156 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เร่ือง 
ขอใหสงรายงานการดําเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 
2/2560 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย 

5.3.2(12) บันทึกขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว188 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เร่ือง 
ขอใหสงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2560 

5.3.2(13) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา คร้ังที่ 2/2561 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 

5.3.2(14) รายงานการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา คร้ังที่ 8/2561 วัน
พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณา วาระที่ 5.3 

5.3.2(15) รายงานประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/2561 วันที่ 6 กันยายน 2561 
เพื่อพิจารณา วาระที่ 5.10 (เอกสาร 5.3.2(15))   

5.3.2(16) บันทึกขอความ เลขที่ ศธ 0551.0102/ว268 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เร่ือง ขอให
สงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2560 (เอกสาร 5.3.2(16)) 
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 ขอ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในระดับหลักสูตร และคณะ
ใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะเปนประจําทุกป โดยระบุไวในแผนปฏิบัติ
การมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ 2561 (เอกสาร
หมายเลข 5.3.3(1)) จําแนกเปนแตละยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
จัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ทองถ่ินในการพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาทองถ่ิน มีกระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 3 การ

พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอดเผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มีกระบวนงานกิจกรรมที่
สนับสนุนยุทธศาสตร และยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรณรงคสรางจิตสํานึกทาง
วัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ ดังนี้ 
1. หองปฏิบัติการวิจัย ศูนยวิทยาศาสตร ที่ใหบริการดานหองปฏิบัติการ โดยใหบริการกับ

นักศึกษา คณาจารย และนักวิจัย และมีระบบรักษาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ โดยผานการประเมิน
ความสามารถหองปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 หมายเลขการรับรองระบบงานที่-0102 
ออกให ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559  หมดอายุ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ของสํานักบริหารและรับรอง
หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ  

2. ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมี “คลินิกวิจัย”เพื่อให
คําปรึกษาและความรูเก่ียวกับงานวิจัยใหกับนักศึกษา คณาจารย และนักวิจัย จากผูทรงคุณวุฒิทางดานการ
วิจัย และดําเนินการในรูปแบบบริการวิชาการ และการสัมมนา   

3. แหลงบริการสารสนเทศในการสืบคนผลงานวิจัย มีการใหบริการผานสํานักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหบริการหนงัสือใหมผานทางหองบรรณาภิรมย และหนังสือทั่วไปอ่ืนๆ  

4. มหาวิทยาลัยสงเสริมการดําเนินการกับเครือขายดานการวิจัย และรวมจัดการประชุมวิชาการ
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อใหเกิดบรรยากาศในการวิจัย ยกตัวอยางเชน บันทึกความเขาใจ (MOU) 
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง รวมกับ สกว. และพัฒนาชุดโครงการรวมกัน 2 โครงการคือ โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและขอเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนทองถ่ินของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสูความ
เปนเลิศดานการพัฒนาทองถ่ิน ของ “กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุมศรีอยุธยา”และโครงการ “การถอด
บทเรียนระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ” บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง
มหาวิทยาลัย รวมกับ สกอ. ในการดําเนินงานผานศูนยความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เปนตน 

5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแหลงรวบรวมความรูที่ทันสมัย และ
ดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความตองการของหลักสูตร ไดแก ตํารา วิจัย หนังสือตางๆ รวมถึง
พื้นที่ใหบริการตางๆ ไดแก หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาคนควา พื้นที่สําหรับอานหนังสือ และ
บริการเคร่ืองสืบคนรายการสารสนเทศ บริการเคร่ืองคอมพิวเตอรภายใน จุดใหบริการตอบคําถามและชวย
การสืบคนและแนะนําการใชฐานขอมูล (OPAC) เปนตน 

6. พื้นที่ลานกิจกรรม ไดแก โรงยิมเนเซียม 1 โรงยิมเนเซียม 2 ลานกิจกรรมแตละคณะ เปนตน 
7. มีแหลงฐานขอมูลสารสนเทศดานประกันคุณภาพเพื่อชวยสนับสนุนขอมูลประกันคุณภาพ

ใหกับทุกหนวยงาน บนเว็บไซตงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ http://qa/vru.ac.th (เอกสารหมายเลข 
5.3.3(2)) 

http://qa/vru.ac.th
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

5.3.3(1) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 
5.3.3(2) เว็บไซตงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ http://qa/vru.ac.th 

 
 ขอ 4 นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

มหาวิทยาลัย มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ประจําปการศึกษา 2559 ซึ่งรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหวางวันที่ 31 
กรกฎาคม–4 สิงหาคม 2560 และระดับคณะ ระหวางวันที่ 21–22 สิงหาคม 2560 ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่รับการประเมิน จํานวนทั้งหมด 65 หลักสูตร เสนอรายงานผล
การประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  การ
ประชุมคร้ังที่ 8/2560 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 วาระที่ 5.8 (เอกสารหมายเลข 5.3.4(1)) 

3) ระดับคณะ/วิทยาลัย จํานวน 7 คณะ 1 วิทยาลัย เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา การ
ประชุมคร้ังที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 วาระที่ 5.1  (เอกสารหมายเลข 5.3.4(2)) 

มหาวิทยาลัย นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณา  (เอกสารหมายเลข 5.3.4(3)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

5.3.4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2560 วันพฤหัสบดี
ที่ 10 สิงหาคม 2560 วาระที่ 5.8  

5.3.4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 
14 กันยายน 2560 วาระที่ 5.1   

5.3.4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  11/2560 วันที่  2 
พฤศจิกายน 2560  

 ขอ 5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
ของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเน่ือง  
 มหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับมหาวิทยาลัย เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
การประชุมคร้ังที่ 11/2556 เพื่อพิจารณา สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย 
และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 โดยมีขอเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัย โดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ นําขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2560 โดยนําเสนอแผนฯ ตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้ 
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

1 .สิ่ งที่ตองปรับปรุง ลํ าดับแรก คือเ ร่ือง
คุณภาพอาจารย และผลงานวิจัยของอาจารย 
ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการตีพิมพผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน 

 
 

การปรับปรุงเร่ืองคุณภาพอาจารยแยกเปน 2 ประเด็น 
คือ 

1. ผลงานทางวิชาการ ศูนยพฒันาอาจารยได
จัดทําโครงการทาํผลงานวชิาการอยางไรใหเสร็จเร็วและ
คร้ังเดียวผาน โครงการการเขียนบทความทางวิชาการ  
และโครงการพัฒนาความคิดเชงิบวกและพฒันางาน
อยางสรางสรรค เพื่อใหความรูความเขาใจและสามารถ
ทําผลงานวิชาการและพัฒนาตนเองได  

จากผลการดาํเนินงาน พบวา อาจารยมีผลงานทาง
วิชาการเพิ่มข้ึนเมื่อนําผลมาเปรียบเทียบกัน จากป
การศึกษา 2559 คิดเปนรอยละ 22.94 ปการศึกษา 
2560 คิดเปนรอยละ 26.05 ของจํานวนอาจารย
ทั้งหมด 

2. ผลงานวิจัย สถาบนัวิจัยและพัฒนา ไดจัด
โครงการสงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน พฒันา
บทความเพื่อตีพิมพในระดบัชาติหรือนานาชาติ สงเสริม
สนับสนนุการไปนาํเสนอผลงานในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ พรอมทั้งยังมีการจัดโครงการจัดประชุม
วิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติรวมกับภาคีเครือขาย 

จากผลการดาํเนินงาน พบวา อาจารยมีการตีพิมพ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน เมื่อนําผลมา
เปรียบเทียบกัน จากปการศึกษา 2559 มีจํานวน 77 
เร่ือง ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 102 เร่ือง เพิ่มข้ึน
รอยละ 32.47 

2.การพัฒนาทองถ่ินตองกําหนดเปาหมายให
ชัดเจน และมีการทําวิจัยสํารวจความตองการของ
ชุมชนทองถ่ินกอนทําการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและ
บริการวิชาการรวมกับคณะ ไดจัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัย  เพื่อกําหนด
ชุมชนเปาหมายของการใหบริการวิชาการรับใชสังคม ซึ่ง
เปนพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยไดไปดําเนินการบริการวิชาการ 
และการวิจัย พบวา ผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชนมี
ความตองการใหมหาวิทยาลัยไปแกปญหา ตลอดจน
ชุมชนใหความรวมมือในการทาํกิจกรรม ดังนั้น
มหาวิทยาลยัเล็งเห็นถึงความพรอมของชุมชนใน 
การใหบริการทางวิชาการ จึงไดกําหนดชุมชนเปาหมาย 
3 พื้นที่ ไดแก 

1. ชุมชนตาํบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี  

2. ชุมชนตาํบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัด
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
ปทุมธาน ี

3. จังหวัดสระแกว ไดแก ตําบลทาเกษม ตําบล
บานแกง อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 

โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
รวมกับคณะ และชุมชนไดรวมกันลงพืน้ที่สาํรวจบริบท
ชุมชน เพื่อศึกษาปญหา และความตองการของชุมชน 
และนาํไปแกไขปญหารวมกัน 

3. ควรมีการปรับปรุงองคประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ ใน 2 ประเด็น  

1. เก่ียวกับการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ทั้งระดับมหาวทิยาลัยและระดบัคณะในปจจุบนัมี
ความเสี่ยงที่เห็นชัดเจน คือเร่ืองจํานวนนักศึกษา
ซึ่งมีผลกระทบทางดานการเงิน และความเสี่ยง
ของอาจารยที่จะเขาสูตาํแหนงทางวชิาการ ซึ่งมี
ผลกระทบในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพอาจารย 
มหาวิทยาลยัตองดําเนนิการในการบริหารความ
เสี่ยงอยางจริงจังมากข้ึน  

2. การวิเคราะหตนทุนตอหนวย ซึ่งมี
ความสําคัญ เนื่องจากในการบริหารเงินมีความทา
ทายมากข้ึน ควรนําไปดาํเนินการอยางจริงจัง 
และมีการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไป
ตามมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงองคประกอบที่  5 การ
บริหารจัดการใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ระดบั
มหาวิทยาลยั ซึ่งวิเคราะหจากตวัชี้วัดของแผนกลยทุธ
ที่ตั้งไวไมเปนไปตามเปาหมายนัน้ พบวา เร่ือง จํานวน
นักศึกษาคงอยูไมเปนไปตามเปาหมาย มหาวิทยาลัย มี
การประเมินความเสี่ยงอยูที่ระดบัสูงมาก ซึ่งปจจัยความ
เสี่ยงเกิดจากสาเหตุ มีจํานวนนกัศึกษารับเขาลดนอยลง 
และจํานวนนักศึกษาปจจุบันลดลง ในปงบประมาณ 
2561 มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการในการจัดการความเสี่ยง คือ  

-งานประชาสัมพันธ จัดโครงการแนะแนวการศึกษา 
เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรที่เปดรับสมัครและสราง
ความรูจัก  

-กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ใชชีวิต กิจกรรมแนะแนวใหคําปรึกษา 

-สํานักสง เส ริมวิชาการและงานทะเบียน จัด
โครงการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาเรียน 

2. ในการวิเคราะหตนทุนตอหนวยงานการเงินไดนาํ
ขอมูลในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตแตละ
หลักสูตร ใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหความคุมคาใน
การบ ริหารหลั กสู ตร  เพื่ อ ให เ กิดประสิท ธิ ภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน 
และมีการนํารายงานผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตมาเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรในดานการจัดอบรม สัมมนาและการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑทางการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อใหนักศึกษามีความรู 
มีประสบการณื มี คุณภาพพรอมที่จะนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต  

สําหรับการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไป
ตามมาตรฐานนั้นกองนโยบายและแผนมีการติดตามการ
รายงานผลในทุกไตรมาสโดยทุกหนวยงานจะตอง
ดําเนินการรายงานขอมูลภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส  
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 จากการนําขอเสนอจากสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพทําใหในปการศึกษา 2560 มีหลักสูตรที่ผานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร เพ่ือการเผยแพร TQR จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน รวมถึงผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนอยางตอเนื่อง ดังแสดงการเปรียบเทียบ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ มีรายละเอียดดังนื้ 

ระดับหลักสูตร 
การเปรียบเทียบระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ป

การศึกษา 2557 -2560  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*หมายเหตุ    การแปลผลระดับคะแนน คะแนนเฉล่ีย 0 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน, คะแนนเฉล่ีย 0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
, คะแนนเฉล่ีย 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง, คะแนนเฉล่ีย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี และคะแนนเฉล่ีย 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระหวางป
การศึกษา 2557-2559 

คณะ/วิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
จําแนกตามปการศึกษา 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.14 4.45 4.66 4.50 

2.คณะครุศาสตร 4.11 4.39 4.60 4.53 

3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.93 4.19 4.59 4.74 

4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.12 4.39 4.55 4.40 

5.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3.89 4.39 4.40 4.39 

6.คณะวิทยาการจัดการ 4.00 3.96 4.25 4.39 

7.คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 3.55 4.18 4.22 4.23 

8.คณะสาธารณสุขศาสตร กอตั้งคณะป 2559 3.40 3.74 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.96 4.28 4.33 4.37 

                จํานวน 59 หลักสูตร       จํานวน 63 หลักสูตร         จํานวน 65 หลักสูตร        จํานวน  71 หลักสูตร 

ระดบัคุณภาพ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

5.3.5(1) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน 
5.3.5(2) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvement  Plan)  ระดับหลักสูตร 

และคณะ วิทยาลัย ปการศึกษา 2559 
5.3.5(2) รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย คร้ัง ที่ 11/2560 

  
 ขอ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ปการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เร่ิม
ตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2561 นั้น มีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 
71 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 56 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 14 หลักสูตร 
จําแนกเปน ระดับปริญญาโท จํานวน 8 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวน 1 หลักสูตร  จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบวา มีหลักสูตร “ผาน” เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. จํานวน 69 หลักสูตร และ “ไมผาน” เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
โดย สกอ. จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร เนื่องจากไมผานเกณฑตัวบงชี้ ที่ 
1.1 ขอ 1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑ และขอ 11 การปรับปรุงหลักสูตรไมเปนไปตาม
รอบเวลาที่กําหนด สําหรับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององคประกอบที่ 2-6 จําแนกคะแนนตามระดับคุณภาพของ
หลักสูตร คือ ระดับคุณภาพปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.01 -3.00 จํานวน 19 หลักสูตร ระดับคุณภาพดี 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.01 -4.00 จํานวน 49 หลักสูตร และระดับคุณภาพดีมาก คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.01 -5.00 
จํานวน 1 หลักสูตร โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.06 คะแนน ระดับคุณภาพการดําเนินงาน “ระดับดี“ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

5.3.6(1) สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ที่ 5.3 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-5) 4.00 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 5.3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ เพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ตรงกันใหกับอาจารยทุกหลักสูตร  
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

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

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

  147  

กํากับดูแลตัวบงชี/้ผูจดัเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดาํเนินงาน ตัวบงชี้ 5.3 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต  

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) น.ส.ศิริวรรณ  สุขแซว  2) นายเกรียงไกร  แกวหลอย 
3) น.ส.รสสุคนธ  นาคภิบาล 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี) 
 

โทรศัพท : 02-909-3025 โทรศัพท :  

E-mail : sqm@vru.ac.th E-mail :  
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สวนท่ี 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 

 จากผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เม่ือ
ประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานและอิงเกณฑการประเมินตามท่ี สกอ.กําหนด ในรอบปการศึกษา 
2560 ผลการประเมินตนเองสรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ  
 

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 

217.27 
= 3.06 คะแนน ไมบรรล ุ 3.06 คะแนน 

71 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารย
ประจําสถาบนัที่มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
28.10 

137 
X100 = 32.05% บรรลุ 4.01 คะแนน 

427.5 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารย
ประจําสถาบนัที่ดาํรง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
42.15 

114.5 
X100 = 26.78% ไมบรรล ุ 2.23 คะแนน 

427.5 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 3.85 คะแนน 

องคประกอบที่ 2 วิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6 ) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงิน
สนับสนนุและงานวิจัย
งานสรางสรรค 

คาเฉลี่ย 
5.00 

31.88 
 = 

คาเฉลี่ย 
3.54 

ไมบรรล ุ 3.54 คะแนน 
9 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

คาเฉลี่ย 
5.00 

40 
 = 

คาเฉลี่ย 
4.44 

ไมบรรล ุ 4.44 คะแนน 
9 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 วิจัย 4.32 คะแนน 
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ตัวบงชี ้
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

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 

34.92 
 = 4.37 ไมบรรล ุ 4.37 คะแนน 

8 

ตัวบงชี้ที ่5.3 ระบบ
กํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

6 ขอ 1 ขอ (ขอ 1-5 ) บรรลุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.46 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด องคประกอบ ที่ 1-5 4.28 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน  

องคประกอบ 
ตัว
บงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 5 3.12 5.00 3.06 3.86 ดี 
องคประกอบที่ 2 วิจัย 3 3.54 5.00 4.44 4.33 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 - 4.50 4.37 4.46 ดีมาก 

รวม 13 3.26 4.86 3.96 4.28 ดี 
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี  
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6ภาคผนวก 
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6ภาคผนวก6 ก 
การเปรียบเทียบผลการประเมินภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557-2559 
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เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 และ 2559 
แยกตามองคประกอบ 

 

องคประกอบ 

ประจําป
การศึกษา 2557 

ประจําปการศึกษา 
2558 

ประจําป 
การศึกษา 2559 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล คะแนน
เฉลี่ย 

แปล 
ผล 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปล 
ผล 

องคประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 3.59 ด ี 3.74 ดี 3.72 ดี 

องคประกอบที ่2 การวิจัย 4.68 ดีมาก 4.51 ดีมาก 4.94 ดีมาก 

องคประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 3.99 ดีมาก 4.43 ดีมาก 4.78 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.15 ดี 4.27 ดี 4.44 ดี 
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เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 - 2560 
แยกตามตัวบงช้ี 

 
 
 

ตัวบงชี ้

คะแนนผลการประเมิน 
จากคณะกรรมการ 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

2 ปหลัง 
ป 2558 

และ 2559 

ป
การศึกษา 

2557 

ป
การศึกษา 

2558 

ป 
การศึกษา 

2559 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.14 2.91 3.22 เพิ่มข้ึน 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิป.เอก 3.14 3.56 3.45 ลดลง 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

2.39 2.21 1.91 
ลดลง 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 เทาเดิม 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 เทาเดิม 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 3.58 3.74 3.72 ลดลง 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจยัหรืองานสรางสรรค 

5.00 5.00 5.00 
เทาเดิม 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 4.38 3.97 5.00 เพิ่มข้ึน 

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจาํและ
นักวิจัย 

4.64 4.55 4.81 
เพิ่มข้ึน 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 4.67 4.51 4.94 เพ่ิมขึ้น 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 5.00 เทาเดิม 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 3 5.00 5.00 5.00 เทาเดิม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 
เทาเดิม 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00 เทาเดิม 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพนัธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของสถาบัน 

5.00 5.00 5.00 
เทาเดิม 

5.2 ผลงานการบริหารของคณะ 3.95 4.28 4.33 เพิ่มข้ึน 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

3.00 4.00 5.00 
เพิ่มข้ึน 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 5 3.98 4.43 4.78 เพ่ิมขึ้น 

ผลการประเมินรวมทั้ง 5 องคประกอบ 4.15 4.27 4.44 เพ่ิมขึ้น 
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6ภาคผนวก6 ข 
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 
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