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คํานํา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2561 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 โดยใชเกณฑมาตรฐาน
และอิ ง เกณฑ ก ารประเมิ น ตามที่ สกอ.กํ า หนด ในเล ม คู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งใชขอมูลผลการดําเนินงานระหวางวัน ที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ เป น
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดอยูในกลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เกณฑที่ใชในการ
ประเมิน คือ องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการนําระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบริหารงานทุกภารกิจ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อนําผลประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมี
คุณภาพ และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลั ย ขอขอบคุ ณทุกหนว ยงานที่ตระหนักในความสําคัญ ของการประกัน คุณภาพ
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ผลจากการประเมินคุณภาพของผูทรงคุณวุฒิจะสะทอน
จุด เด นและแนวทางการพั ฒ นา ซึ่ งมีคุณคาอยางยิ่งที่ทุกหนวยงานจะตองเรียนรูและนําไปพัฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน มหาวิทยาลัย และสังคมประเทศชาติ
ตอไป

(อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบ ริหาร
สวนที่ 1 สวนนํา
1. ขอมูลทั่วไป
2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ
3. เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร คานิยม
4. โครงสรางองคกร
5. ทําเนียบผูบ ริหาร
6. ขอมูลอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน
7. ขอมูลนักศึกษาและหลักสูตร
8. ขอมูลงบประมาณ
9. ขอมูลอาคาร สถานที่
10. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมิน ปการศึกษา 2560
สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชีท้ ี่ 1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ตัวบงชีท้ ี่ 1.3 อาจารยประจําสถาบันทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชีท้ ี่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชีท้ ี่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
ตัวบงชีท้ ี่ 2.2 เงินสนับสนุนและงานวิจยั งานสรางสรรค
ตัวบงชีท้ ี่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชีท้ ี่ 3. การบริหารวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชีท้ ี่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน
ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 ผลงานการบริหารงานของคณะ
ตัวบงชีท้ ี่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2561
สรุปผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2561
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บทสรุปผูบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนมหาวิทยาลัยในกลุม ข สถาบันที่
เนนระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค การประเมินระดับมหาวิทยาลัยสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารสถาบัน
ใน 4 พันธกิจ ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ ไดเปดการเรียนการสอน จํานวน 72 หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จํานวน 56 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 9 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน
1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอกจํานวน 6 หลักสูตร มีอาจารยปฏิบัติงานจริง 420 คน (นับรวม
ผูลาศึกษาตอ 25 คน) บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 509 คน มีคณะจัดการเรียนการสอน 7 คณะ 1 วิทยาลัย
ไดแก คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสาธารณสุขศาสตร และวิทยาลัยนวัตกรรม
การจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได ดํ าเนิ นการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาตามเกณฑ ม าตรฐานตั ว บ ง ชี้ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา 2561 มีดังนี้
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 วิจัย
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ
รวม
ผลการประเมิน

ตัว
บงชี้
5
3
1
1

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O คะแนนเฉลี่ย
3.17 5.00 3.30
3.93
3.73 5.00 5.00
4.58
5.00
5.00
5.00
5.00

ผลการ
ประเมิน
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3

-

5.00

4.26

4.75

ดีมาก

13

3.35
พอใช

5.00
ดีมาก

4.19
ดี

4.43

ดี

จากตาราง ผลการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.จํานวน 13 ตัวบงชี้ พบวา
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.43)
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สวนที่ 1
7

1. ขอมูลทั่วไป

สวนนํา

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิ รินธร มี พระเมตตาตอการศึ กษาของกุลสตรีไทย จึ งประทานอาคาร
พรอมที่ดินประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ปจจุบันคือ เลขที่ 153
ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียน
ฝกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมรา
ชาลัย อาจารยใหญคนแรกคือ อาจารยนิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน โรงเรียน
ใชชื่อยอวา พ เปนสัญลักษณ และสีเขียวเปนสีประจําโรงเรียนเนื่องจากเปน
สีประจําวันประสูติของพระองค
สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษาทั้งแผนกฝกหัดครู และแผนกสามัญดวยดีตลอดมา
และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพ และคํานําหนาชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้
1 ต.ค. 2513
เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
1 ต.ค. 2515
ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู ณ ที่ตั้งปจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมูที่ 20 ถนนพหลโยธิน
กิโลเมตรที่ 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื้นที่
270 ไร 3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้ อาจารยอวยพร เปลงวานิช ผูอํานวยการวิทยาลัยครู
เพชรบุ รีวิ ทยาลงกรณในขณะนั้น ไดดํ าเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับผูว า
ราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน) จึงไดที่ดินราชพัสดุแปลงนี้มาเปนที่ตั้ง
ของสถาบันในปจจุบัน
14 พ.ย. 2517
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯไว
"ในพระบรมราชูปถัมภ"
5

9 พ.ย. 2518

พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2528

5

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เสด็จฯ พรอมดวยทรงเสด็จพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ทรงเปดพระอนุสาวรีย สมเด็จพระราชปจตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ
กรมหลวงเพชรบุรีราช สิ ริ น ธร และพระราชทานพระราชทรั พ ย ส ว นพระองค ซึ่ ง
นํามากอตั้งเปน "มูลนิธสิ มเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ"
เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
เปดสอนสาขาวิชาชีพอื่นดวยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร
5

5
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14 ก.พ. 2535

24 ม.ค. 2538
6 มี.ค. 2538

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

ปการศึกษา 2549
3 พ.ค. 2555

ปการศึกษา 2556
ปการศึกษา 2557

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบ ศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ พระราชทานนามสถาบั นราชภั ฏ แก วิ ท ยาลั ย ครู ทั่ ว
ประเทศ จึ ง เปลี่ ย นชื่ อ เป น สถาบั น ราชภั ฏ เพชรบุ รี วิ ท ยาลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เปนผลใหสถาบันราชภัฏ
ทั่วประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณ าโปรดเกล าฯ พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให ใช ตราพระราช
ลัญจกรประจําพระองค รัชกาลที่ 9 เปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฏ นับเปน
พระมหากรุณาธิคุณล นเกลาล นกระหมอมหาที่สุดมิ ไดแกสถาบันราชภั ฏเพชรบุ รี
วิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงวางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ และทรงเปดอาคารฝกประสบการณวิชาชีพ
"อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ"
เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป และ 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จฯ
ทรงวางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร และ
หองประชุมราชนครินทร ภายในอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเดช
ทรงพระกรุณ าโปรดเกล าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญ าต ใหเปลี่ ยนชื่อเป น
"สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ”
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และไดประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ยั งผลให สถาบั น ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ได ย กฐานะเป น
"มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี"
ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
เปดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถั มภ มี มติ เห็ นชอบให
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อที่ดินดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร 3 งาน
19 ตารางวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีเนื้อที่
ทั้งหมด 357 ไร 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยูเลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ตําบล
คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
เปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ไดแก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ
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(International Program) ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารนานาชาติ
เปดสอน 3 หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดสระแกว ไดแก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ดํ า เนิ น การโครงการจั ด ตั้ ง คณะสาธารณสุ ขศาสตร เป ด สอน 2 สาขาวิ ช า ได แ ก
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ” เปน
รูปวงรี 2 วงซอนกัน ระหวางวงรีสวนบนเขียนเปนอักษรภาษาไทยวา “มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ” ส ว นล า งเขี ย นเป น อั ก ษรภาษาอั ง กฤษว า “VALAYA
ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใตวงรีดานในมีตราพระราชลัญจกร
ประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งเปนรูปพระที่นั่งอัฐทิศ
ประกอบดวย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเปนอุ หรือ เลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมี
เปลงออกโดยรอบเหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยูบนพระที่นั่งอัฐทิศ แปล
ความหมายวาทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผนดิน
สีน้ําเงิน แทนคา สถาบันพระมหากษัตริย ผูใหกําเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนคา แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยูในแหลงธรรมชาติ และมีสภาพแวดลอมที่สวยงาม
สีทอง แทนคา ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา
สีสม แทนคา ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่กาวไกล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีขาว แทนคา ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สีประจํามหาวิทยาลัย
สีเขียว หมายถึง วันประสูติของสมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร องคประทานกําเนิดมหาวิทยาลัย
ตนไมประจํามหาวิทยาลัย “ตนราชพฤกษ”
ชื่อวิทยาศาสตร Cassia fistula Linn.
ชื่อสามัญ Golden Shower, Indian Laburnum,
Pudding-pine tree

ชื่อวงศ CAESALPINIACEAE / LEGUMINOSAE
คติความเชื่อ ชัยพฤกษหรือราชพฤกษ เปนไมที่
มีคุณคาสูง เปนไมมงคลนามนิยมใชในพิธีสําคัญ
ตางๆ และอินธนูของขาราชการพลเรือนก็ปกดิ้น
ทองเปนรูปชอชัยพฤกษ

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ
ปรัชญา
“วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี”
วิสัยทัศน
“มหาวิทยาลัยตนแบบแหงการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
อัตลักษณ
“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิน่ ”
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เอกลักษณ
“เปนสถาบันทีน่ อมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษยโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น และเปนตนแบบที่
สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของทองถิ่น
3. ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธและถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสูประชาชนใน
ทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
4. ส ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม รณรงค ส รา งจิ ต สํ า นึ กทางวั ฒ นธรรมและการเรี ย นรู ต า ง
วัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
5. พั ฒ นาระบบการบริ หารจั ด การที่ เปน เลิ ศ มี ธ รรมาภิ บ าลเพื่ อเป น ต น แบบของการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
3. เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร คานิยม
เปาประสงค
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะหและการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่นเพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผูมีสวนไดเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวม รักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สราง
เครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธและถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตาง
วัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศ มีธรรมาภิบาล
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คานิยมหลัก
V : Visionary
A : Activeness
L : Like to learn
A : Adaptive
Y : Yields
A : Acceptance and Friendliness

เปนผูรอบรู และมีวสิ ัยทัศน
ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสรางสรรค
สนใจใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง
ปรับตัวไดดี พรอมนําการเปลี่ยนแปลง
สรางผลงานเปนที่ประจักษ
เปนที่ยอมรับในการเปนกัลยาณมิตร

4. โครงสรางองคกร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย *

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
หนวยตรวจสอบภายใน *

คณะครศาสตร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองกลาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

กองนโยบายและแผน

คณะเทคโนโลยี

สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ

สํานักงานอธิการบดี

กองพัฒนา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ*
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว*

บัณฑิตวิทยาลัย*
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ*

คณะสาธารณสุขศาสตร*

หมายเหตุ ไมมี * ไดแก สวนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
มี * ไดแก โครงการจัดตั้งหนวยงานภายในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ที่มา : สํานักงานอธิการบดี ขอมูล ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

5. ทําเนียบผูบริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทําเนียบผูบริหาร
พ.ศ. 2475 – 2480
พ.ศ. 2480 - 2485
พ.ศ. 2485 - 2489
พ.ศ. 2489 - 2497
พ.ศ. 2497 - 2505
พ.ศ. 2505 - 2515
พ.ศ. 2515 - 2517
พ.ศ. 2517 - 2519
พ.ศ. 2519 - 2528

อ.นิลรัตน
อ.สุนทรี
คุณหญิงสมไสววงศ
อ.นิลรัตน
อ.จรัสสม
อ.อวยพร
อ.พเยาว
ดร.อรุณ
รศ.ลําพอง
5

บรรณสิทธิ์วรสาสน
นิลกําแหง
ทองเจือ
บรรณสิทธิ์วรสาสน
ปุณณะหิตานนท
เปลงวานิช
ศรีหงส
ปรีดีดิลก
บุญชวย
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พ.ศ. 2528 - 2529
พ.ศ. 2529 - 2537
พ.ศ. 2537 - 2542
พ.ศ. 2542 - 2551
ธ.ค. 2551 - มิ.ย. 2552
มิ.ย. 2552 - ก.ย. 2552
ก.ย. 2552 - ต.ค. 2560
ต.ค. 2560 - ปจจุบัน

ดร.วิชัย
แขงขัน
ผศ.ปรีชา
เศรษฐีธร
ผศ.จรูญ
ถาวรจักร
รศ.ดร.ทองหลอ
วงษอินทร
ผศ.ดร.อรสา
โกศลานันทกุล
(รักษาราชการแทนอธิการบดี)
ศ.พลโท ดร.โอภาส
รัตนบุรี
(รักษาราชการแทนอธิการบดี)
รศ.ดร.สมบัติ
คชสิทธิ์
อ.ดร.สุพจน
ทรายแกว

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการผูทรงคุณวุ

6
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

กรรมการผูแทนผูบริหาร

กรรมการผูแทนคณาจารย
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รายนามคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย
1. อ.ดร.สุพจน ทรายแกว
2. รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
3. ผศ.เจษฎา ความคุนเคย
4. ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต
5. อ.ไชย มีหนองหวา
6. อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
7. ผศ.อาทิมา แปนธัญญานนท
8. อ.ธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
9. อ.ดร.โรจนันท ทรงอยู
10. อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี

รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
1. อ.ดร.สุพจน ทรายแกว
2. รศ.ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี
3. ผศ.เจษฎา ความคุนเคย
4. ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต
5. อ.ไชย มีหนองหวา
6. ผศ.อาทิมา แปนธัญญานนท
7. ผศ.ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี
8. ผศ.ประพันธพงษ ชิณพงษ
9. รศ.ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี
10. ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
11. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
12. ผศ.อารีย สงวนชื่อ
13. อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
14. ผศ.ดร.นิสา พักตรวิไล
15. ผศ.ดร.ธีรธนิกษ ศิริโวหาร
16. อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
17. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
18. ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ
19. ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ
20. น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรู
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รายนามผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศูนย
1. น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
2. อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
3. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
4. ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ
5. ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ
6. อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรู
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยอธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ จังหวัดสระแกว
8

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

7.

ดร.นารี คูหาเรืองรอง

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต

รายนามผูอํานวยการกอง
1. นางนิธิวดี เจริญสุข
2. นางนงลักษณ สมณะ

ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

รายนามหัวหนางาน
1. อ.จิราภรณ ทองทวี
2. อ.ธันยนิชา วิโรจนรุจ

หัวหนางานศูนยภาษา
หัวหนางาน มรภ.วไลยอลงกรณ กรุงเทพมหานคร

6. ขอมูลอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน

ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ บุคลากรสายวิชาการ
และบุ คลากรสายสนั บ สนุ น รวมทั้ งสิ้ น 929 คน ประกอบดว ย บุ คลากรสายวิช าการ จํา นวน 420 คน
(รวมอาจารย ล าศึ ก ษาต อ ) จํ า แนกตามหน ว ยงานและตํ า แหน ง ทางวิ ช าการดั ง ตารางที่ 1 จํ า แนกตาม
หน ว ยงาน และวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาดั ง ตารางที่ 2 และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น จํ า นวน 509 คน
จําแนกตามคณะ/หนวยงาน และระดับการศึกษา ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1 จํานวนอาจารยจาํ แนกตามคณะ/วิทยาลัย และตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะ/วิทยาลัย
อ.

(นับปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ)

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม
ลาศึกษา
ทั้งหมด
ตอ (คน)
(คน)

รวมที่อยู
ปฏิบตั ิงานจริง
ไมรวมผูลา
ศึกษาตอ (คน)

ครุศาสตร
42 17
3
0
62
3
59
เทคโนโลยีการเกษตร
18 6
1
0
25
0
25
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26.5 12
4
0 42.5
1
41.5
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
73 12
1
0
86
9
77
วิทยาการจัดการ
34 21
2
0
57
0
57
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
66.5 25
4
0 95.5
9
86.5
นวัตกรรมการจัดการ
29 1
0
0
30
0
30
คณะสาธารณสุขศาสตร
18 2
2
0
22
3
19
รวม
307 96 17 0
420
25
395
ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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ตารางที่ 2 จํานวนอาจารยจาํ แนกตามคณะ/วิทยาลัย และวุฒกิ ารศึกษา
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

คณะ/วิทยาลัย

วุฒิการศึกษา
(นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
ตรี
โท
เอก
31
31
15
10
29.5
13
69
17
45
12
63
32.5
14
16
16
6

รวมทั้งหมด
(คน)

ครุศาสตร
62
เทคโนโลยีการเกษตร
25
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
42.5
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
86
วิทยาการจัดการ
57
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
95.5
นวัตกรรมการจัดการ
30
สาธารณสุขศาสตร
22
รวม
0
282.5
137.5
420
ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ตารางที่ 3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหนวยงานและคุณวุฒิ
คณะ/หนวยงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ครุศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นวัตกรรมการจัดการ
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- งานวิเทศสัมพันธ
- งานพัฒนาอาจารยฯ
- งานบริหารทรัพยสินและรายได
- งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร
- มรภ. ไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร
- กองพัฒนานักศึกษา
- งานศิลปวัฒนธรรม
- กองนโยบายและแผน
- งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
หนวยตรวจสอบภายใน

ระดับการศึกษา

ต่ํากวา
ปริญญา
ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาตรี
เอก
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1
7
2
2
3
2
3
1
6
1
3
5
4
5
1
2
4
1
7
1
4
4
4
6
4
6
4 15
4
1
4
1
2
5
6
1
1
57
4 16 33 4
5
2
3
21 41 9 19
1
2
1
1
1

1
1
2
1

10

7
1
4
3
2

รวม
15
13
18
15
18
33
5
8
7
1
119
2
3
91
3
2

1

3
1
1

13
2
7
4
2
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คณะ/หนวยงาน
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ระดับการศึกษา

ต่ํากวา
ปริญญา
ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาตรี
เอก
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
3 12
1
1
4
1
3
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
4
5 15 1
1
1
4
1
1
1
2
2
1
5
18
10

รวม

สํานักสงเสริมวิชาการฯ
16
ศูนยภาษา
5
งานวิชาศึกษาทั่วไป
5
สํานักสงเสริมการเรียนรูฯ
8
งานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
3
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
27
สถาบันวิจัยและพัฒนา
7
งานบมเพาะธุรกิจฯ (UBI)
3
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
3
โรงเรียนสาธิต
33
มรภ. ไลยอลงกรณ ในพระบรม
32
11
3
1
2
1
18
ราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว
รวมทั้งหมด
214
251
43
1
509
ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ขอมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

7. ขอมูลนักศึกษา และหลักสูตร
ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีนักศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษาทั้งหมด จํานวน 10,380 คน ดังตารางที่ 4 และมีหลักสูตรที่เปดสอน
ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 72 หลั ก สู ต ร แบ ง เป น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 56 หลั ก สู ต ร ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต 1
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 9 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 6 หลักสูตร ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปริญญาตรี
ภาค
ภาค
ปกติ
พิเศษ
1,711
1,704
328
1,859 1,096
902
137
468
367
232
474
41
101
68
133

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ภาค
ภาค ภาค
พิเศษ
ปกติ พิเศษ
269
132

ป.บัณฑิต

หนวย : คน
ปริญญาเอก
ภาค ภาค
ปกติ พิเศษ
2
69

รวม

รอยละ

2,183 21.03
ครุศาสตร
2,032 19.58
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2,955 28.47
วิทยาการจัดการ
3
13
1,055 10.16
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4
13
839
2.45
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22
254
8.08
เทคโนโลยีการเกษตร
515
4.96
สาธารณสุขศาสตร
13
127
14
91
346
3.33
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
201
1.94
มรภ.ไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว
9,621
269
301
189
10,380 100.00
รวม
ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 18 เดือนสิงหาคม ปการศึกษา พ.ศ. 2561
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

แผนภูมิที่ 1 แสดงเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2561 จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย
28.47%

30.00%
25.00%

21.03

20.00%

19.58%

15.00%

10.16%

10.00%

8.08%
2.45%

5.00%

4.96%

3.33%

1.94%

0.00%

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอน จําแนกตามคณะ
ระดับการศึกษา

คณะ / วิทยาลัย
1
2
3
4
5
6
7
8

หนวย : หลักสูตร

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร ปริญญา ปริญญา
บัณฑิต
โท
เอก

รวม

รอยละ

ครุศาสตร
9
1
2
2
14
18.67
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
11
11
14.67
วิทยาการจัดการ
9
9
12.00
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12
1
1
14
18.67
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7
1
8
10.67
เทคโนโลยีการเกษตร
3
1
4
5.33
สาธารณสุขศาสตร
2
1
3
4.00
นวัตกรรมการจัดการ
3
3
3
9
12.00
รวม
59
1
9
3
72
100.00
ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม ปการศึกษา พ.ศ. 2561

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนปการศึกษา 2561 จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย
20.00%
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8.00%
6.00%
4.00%
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0.00%

18.67%

18.67%
14.67%
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12.00%
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5.33%
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4.00%

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

8. ขอมูลงบประมาณ
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
ประเภท
ปงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายได
รวม

2560
514,216,100
220,355,000

รอยละ
70.00
30.00

2561
เพิ่ม/ลด
518,818,800
0.90
305,609,400 38.69

734,571,100 100.00 824,428,200

2562
เพิ่ม/ลด
513,436,600
2.43
182,507,400 -40.28

12.23 713,944,000 -13.40

ที่มา : กองนโยบายและแผน ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 หนา 50

แผนภูมิที่ 3 แสดงเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ
60000000000.00%
50000000000.00%

518,818,800
514,216,100
513,436,600

40000000000.00%

305,609,400

2560

30000000000.00%

220,355,000
20000000000.00%

2561

182,507,400

2562

10000000000.00%
0.00%

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
รายได้

9. ขอมูลอาคาร สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีพนื้ ที่ใหบริการทางการศึกษาดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยูเลขที่ เลขที่ 1
หมูที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 มีอาคารและสิ่งปลูกสราง ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารตอเติมระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2
อาคารนิเทศศาสตร
อาคารบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาคารเรียน 5
อาคารศูนยวิทยาศาสตร
อาคารสํานักงานคณะวิทยาศาสตร
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
อาคารปฏิบัตกิ ารคหกรรม

ปที่เริ่ม
กอสราง
2518
2518
2541
2545
2554
2518
2541
2542
2554
2555
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ชื่ออาคาร
คณะครุศาสตร
อาคารเรียน 6
อาคารเรียน 7
โรงจอดยานพาหนะ
อาคารกิจกรรมนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารออกแบบเซรามิกส
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารวัสดุศาสตร
อาคารปฏิบัตกิ ารเซรามิกส
ลานจอดพาหนะ
อาคารปฏิบัตกิ ารเครื่องกล

ปที่เริ่ม
กอสราง
2518
2518
2543
2548
2518
2540
2543
2543
2545
2550

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ชื่ออาคาร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารเรียนคณะเกษตร
อาคารแปรรูปเกษตร
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารโรงเลี้ยงไกเนื้อ
อาคารโรงเรือนเลี้ยงไกไขระบบปด
อาคารโรงเลี้ยงไขไก
อาคารสวนกลาง
หอประชุมวไลยอลงกรณ
อาคารยิมเนเซียม 1
อาคาร 60 ป วไลยอลงกรณ
โรงจอดรถฝายพาหนะ
อาคาร 100 ป สมเด็จพระเทพศรีนครินทร
สนามเทนนิส
สนามบาสเกตบอล
สนามกีฬากลาง
สระวายน้าํ อวยพรเปลงวานิช
อาคารยิมเนเซียม 2
สนามวอลเลยบอลชายหาด
อาคารสํานักงานฝายยานพาหนะ
อาคารกองพัฒนาศึกษา
อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ
อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ
อาคารยิมเนเซียม 3
อาคารพยาบาล
อาคารแสดงผลงานนักศึกษา
อาคารสงเสริมการเรียนรู
โรงเก็บวัสดุงานอาคารสถานที่
ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมสรางสรรค(เรือนไทย)
อาคารสัมมนาอนุรักษณพันธกรรมพืช
อาคารขยายพันธุพืช
อาคารเรือนเพาะชําศูนยอนุรักษณพันธุกรรมพืช
อาคารจําหนายผลิตภัณฑศูนยอนุรักษณพันธุกรรมพืช
อาคารเอนกประสงคและหองน้ําพันธุกรรมพืช
อาคารเรียนรวม
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
อาคารอนุรักษสิ่งแวดลอม
อาคารสํานักงานสงเสริมการเรียนรู
อาคารเก็บวัสดุ

ปที่เริ่ม
กอสราง
2547
2551
2518
2543
2543
2544
2548
2548
2558
2559
2518
2518
2538
2539
2540
2540
2540
2541
2544
2544
2545
2545
2548
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2555
2555
2558
2558
2559
2560
2560
2558
2551
2555
2555

ชื่ออาคาร
อาคารกิจกรรมนักศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
อาคารเรียน 3
อาคารเรียน 4
อาคารเรียนอนุบาลสาธิต
อาคารโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารหอสมุดกลาง
หองประชุมปกหองสมุด
อาคาร 4 ชั้น
สํานักบริหารทรัพยสินและรายได
หอพักเพพาย
หอพักโกเมน
หอพักมรกต
หอพักมุกดา
หอพักนิลรัตน
หอพักบุษราคัม
หอพักทับทิม
โรงอาหาร
อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ
หอพักเพชร
อาคารที่พักอาศัยอาจารยและเจาหนาที่
บานพักอาจารยหลังเดี่ยว 58 หลัง
หองแถวไม 2 ชั้น เจาหนาที่ 3 หลัง 14 หอง
บานพักอาจารย (คสล.+ไม) 1 หลัง
บานพักอาจารยแฝด 11 หลัง
บานพักอาจารย (ไม) 2ชั้น 1 หลัง (4 หอง)
บานพักอาจารย (ไม) 2 ชั้น 1 หลัง (6 หอง)
หองแถวไม 2 ชั้น อาจารย 1 หลัง 12 หอง
แฟลตเจาหนาที่ 3 ชั้น 1 หลัง 20 หอง
หองแถวชั้นเดียว เจาหนาที่ 7 หลัง 51 หอง
บานพักอาจารย สรางใหม บานแฝด 5 หลัง

ปที่เริ่ม
กอสราง
2552

2518
2518
2547
2555
2518
2518
2537
2518
2518
2518
2518
2518
2518
2518
2518
2541
2551
2518
2537
2538
2540
2541
2541
2541
2543
2544
2551

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2561 หนา 65-67
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว ตั้งอยูที่ตําบล
ทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 27000 มีพื้นที่ทั้งหมด 615 ไร 2 งาน 51 ตารางวา
ชื่ออาคาร
อาคารพัสดุและพยาบาล
บานพักเจาหนาที่
บานพักรับรอง
อาคารเรียน 2
อาคารโรงอาหาร
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ชั้น
อาคารเรียน 5

ปที่เริ่ม
กอสราง
2543
2543
2543
2543
2543
2548
2548

ชื่ออาคาร
หอพักนักศึกษา 1
หอพักนักศึกษา 2
โรงจอดรถ
โรงจอรถหอพักนักศึกษา
อาคารสวัสดิการ
อาคารอเนกประสงคหอพักนักศึกษา

ปที่เริ่ม
กอสราง
2558
2558
2559
2559
2559
2559

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2561 หนา 68

10. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปการศึกษา 2560
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. ควรรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษามีการประสานงานเพื่อประชุมวาง
นักศึกษาในแตละดานในภาพรวมจากทุกสวน แผนการกอนดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการและขอความ
งานที่เกี่ยวของ เชน สํานักสงเสริมการเรียนรู รวมมือจากหนวยงานที่เกี่ ยวข อง/คณะเพื่อดําเนินการจั ด
และบริการวิชาการ และศูนยภาษา เพื่อให
กิจ กรรมหรื อรวบรวมข อมู ล ให ค รบถ วนทุ กด า น มี การจั ด
เห็นภาพรวมของการดําเนินงานที่ครบถวน
กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในแต ล ะกิ จ กรรม/
ตามที่ไดดําเนินการจริง
โครงการ 5 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ด า นส ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ที่
กําหนดโดยสถาบัน
กองพัฒนานักศึกษา
1.1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณอัตลักษณวไลย
อลงกรณ “กิ จ กรรมจิ ต อาสา”ระหว า งวั น ที่ 14 - 16
กันยายน 2561
1.2 กิ จ กรรมค า ยอาสา 6 ราชภั ฏ ครั้ ง ที่ 5 วั น ที่ 30
เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562
1.3 กิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา ครั้ง
ที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
1.4 กิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา ครั้ง
ที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
1.5 กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณอัตลักษณวไลย
อลงกรณ “กิจกรรมจิตอาสา” ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562
มรภ.วไลยอลงกรณ สระแกว
1. 6 โ ค รง ก า ร เ รี ยน รู เ ชิ ง ผลิ ต ภ า พ Productive
Learning วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 -8 ธันวาคม 2561
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
1.7 โครงการเสริ ม ทั กษะทางด า นภาษาต า งประเทศ
สําหรับนักศึกษา 1 - 28 กุมภาพันธ 2562
คณะวิทยาการจัดการ
1.8 โครงการปรั บ พื้ น ฐานเตรี ย มความพร อ มของ
นักศึกษาโลจิสติกสและซัพพลายเชนสําหรับนักศึกษา
1.9 โครงการนอมวันทา บูชาครู
1.10 โครงการศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย ประจํา ป
งบประมาณ 2562
1.11 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพสูงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1.12 โครงการพั ฒ นาศั กยภาพนั ก บริ ห ารทรั พ ยากร
มนุษยสู Thailand 4.0
1.13 โครงการ FMS Fleshy ประกวดดาว-เดือน
ดาวเทียม
1.14 โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติ การเพื่อพั ฒนาความรู
หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน
1.15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถายภาพและสราง
ภาพยนตร
1.17 โครงการเตรียมความพรอมทางการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว
1.18 กิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติ พื้นฐานการใชอุปกรณ
ดานนิเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.19 กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมทองถิ่นรวมสมัย ครั้ง
ที่ 1 “1st VRU Folk Contemporary Festival 2019”
วันที่ 24 เมษายน 2562
1.20 งานกิจกรรมกับ Valaya Alongkorn Faculty of
Humanities & Social Sciences 26 มิถุนายน 2562
1.21 กิจกรรมมนุษยศาสตรรวมใจภักดิ์ นอมจงรักบรม
ราชจักรีวงศ" 1 พฤษภาคม 2562
คณะสาธารณสุขศาสตร
1.22 กิ จ กรรมเลื อ กตั้ ง องค ก ารนั ก ศึ ก ษา คณะ
สาธารณสุขศาสตร และสัมมนาแผนกิจกรรมนักศึกษา ป
การศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562
1.23 โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน วัน ที่
23 มิถุนายน 2562
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.24 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ที่มีผลตอ
การเรียนรูเชิงผลิตภาพ เพื่อตอนรับผูบริหารจาก บริษัท CP
ALL วันที่ 5 ตุลาคม 2561
1.25 กิจกรรมอบรมสหกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพ วันที่
10 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.26 กิ จ กรรมการจั ด ประกวดผลงานนั ก ศึ ก ษา
Productive Learning วันที่ 19 ธันวาคม 2561
1.27 โครงการสั ม มนานั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาและ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 4
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
1.28 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ที่มีผลตอ
การเรียนรูเชิงผลิตภาพ เพื่อตอนรับผูบริหารจาก บริษัท CP
ALL วันที่ 5 ตุลาคม 2561
1.29 กิจกรรมอบรมสหกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพ วันที่
10 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.30 กิ จ กรรมการจั ด ประกวดผลงานนั ก ศึ ก ษา
Productive Learning วันที่ 19 ธันวาคม 2561
1.31 โครงการสั ม มนานั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาและ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 4
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
2.ดานกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
กองพัฒนานักศึกษา
2.1 กิ จ กรรมการแข ง ขั น กี ฬ ากี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก ระหวางวันที่ 11 –16
พฤศจิกายน 2561
2.2 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม ระหวางวันที่ 11– 20 มกราคม
2562
2.3 กิ จ กรรมการแข ง ขั น กี ฬ าภายในมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 15 “เจาฟาเกมส”ระหวางวันที่ 12–16 มีนาคม 2562
2.4 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภู มิ ศ าสตร ภ าคกลาง ครั้ ง ที่ 30 ระหว า งวั น ที่ 18 - 22
มีนาคม 2562
มรภ.วไลยอลงกรณ จังหวัดสระแกว
2.5 โครงการเจาฟาเกมส วันที่ 16 มีนาคม 2562
คณะสาธารณสุขศาสตร
2.6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการบริหาร
จั ด การและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสภาพพยาบาล วั น ที่ 27
พฤษภาคม 2561
17

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2.7 โครงการสานสัมพันธนองพี่เกษตรสามัคคี Fleshy
day วันที่ 29 กันยายน 2561
2.8 โครงการกี ฬาภายใน “เกษตรสั มพั น ธต า นภั ย ยา
เสพติด” ระหวางวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.9 โครงการแขงขันกีฬาภายในคณะ ระหวางวันที่ 2223 พฤศจิกายน 2561
2.10 โครงการแขงขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ วันที่ 16
มีนาคม 2562
2.11 โครงการแขงขันกีฬานักศึกษาภาคปกติ ระหวาง
วันที่ 12-16 มีนาคม 2562
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.12 งาน SCI- TECH GAMES ครั้งที่ 16 ระหวางวันที่
1-2 และ 5-7 พฤศจิกายน 2561
2.13 โครงการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย“เจาฟา
เกมส” ครั้งที่ 15 ระหวางวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 - 16
กุมภาพันธ 2562
3. ดานบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
กองพัฒนานักศึกษา
3.1 สรุ ป รายงานกิ จ กรรมเพื่ อพั ฒ นาตนสู เอกลั กษณ
อัตลักษณวไลยอลงกรณ “กิจกรรมจิตอาสา” ระหวางวันที่
14 - 16 กันยายน 2561
3.2 กิจกรรมคายอาสา 6 ราชภัฏ ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่
30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562
3.3 กิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา ครั้ง
ที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
3.4 กิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา ครั้ง
ที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ในวั น พุ ธ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
3.5 กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณ อัตลักษณวไลย
อลงกรณ“กิจกรรมจิตอาสา” วันที่ 19 มิถุนายน 2562
มรภ. วไลยอลงกรณ จังหวัดสระแกว
3.6 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูสาขา
การจั ด การทั่ ว ไป จากการปฏิ บั ติ ผ า นการทํ า งานร ว มกั บ
ชุมชน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
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ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
คณะวิทยาการจัดการ
3.7 โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนทองถิ่น
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.8 โครงการสํารวจขอมูลจัดทําฐานขอมลหมูบานใน
จ.ปทุมธานี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 การบริการวิชาการ
และพันธกิจสังคม
4.ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
กองพัฒนานักศึกษา
4.1 กิจกรรม “ราชพฤกษชอใหม” ประจําปการศึกษา
2561 วันที่ 5 สิงหาคม 2561
4.2 กิจกรรมไหวครู ประจําปการศึกษา 2561 วันที่ 13
กันยายน 2561
4.3 โครงการรั บ น องใหมต ามหลั กจริ ย ธรรมและการ
รณรงค ป ลอดเหล า ในสถานศึ ก ษา ป ก ารศึ ก ษา 2561
ระหวางวันที่ 14 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561
4.4 กิจกรรมโครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561
4.5 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
4.6 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษา
1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2562
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4.7 ทอดผาปาสามัคคีเพื่อการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 19
เมษายน 2562
คณะสาธารณสุขศาสตร
4.8 กิจกรรมอบรมพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร วันที่ 3-4 มกราคม 2562
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4.9 โครงการส ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย การเลื อ กตั้ ง
ประธานนักศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.10 โครงการการเตรียมความพรอมดานจิตสํานึกทาง
วิชาชีพทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหวางวันที่ 20-22
มิถุนายน 2562
4.12 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญ
ประโยชน ระหวางวันที่ 29 เมษายน -1 พฤษภาคม 2562
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
4.13 โครงการส ง เสริ ม อั ต ลั กษณ แ ละเอกลั กษณ ข อง
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 กิจกรรม CIM อาสา
ปการศึกษา 2561 ตลอดปงบประมาณ
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ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
5.ดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กองพัฒนานักศึกษา
5.1 กิ จ กรรมวั น ลอยกระทง ระหว า งวั น ที่ 20 – 22
พฤศจิกายน 2561
5.2 โครงการ เทิ ด พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2561
5.3 กิ จ กรรมโครงการสื บ สานวัฒ นธรรมไทย วั น ที่ 3
เมษายน 2562
5.4 โครงการประเพณี วั น สงกรานต ประจํ า ป 2562
วันที 10 เมษายน 2562
มรภ.วไลยอลงกรณ จังหวัดสระแกว
5.5 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง วันที่ 22
พฤศจิกายน 2561
5.6 โครงการสืบทอดประเพณีวันสงกรานตและทําบุญ
วันขึ้นปใหมไทย ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562
คณะวิทยาการจัดการ
5.7 โครงการสืบสานวัฒนธรรมสาขาบริหารธุรกิจ
5.8 โครงการสามสั ม พั น ธ น อ งพี่ สื บ สานประเพณี
บายศรีสูขวัญรับนองใหม
5.9 โครงการนิ ท รรศการสื่ อสารศิ ล ปวั ฒ นธรรมแบบ
บูรณาการกับการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5.10 มหกรรมวัฒนธรรมทองถิ่นรวมสมัย และงานควัน
หลงสงกรานต ระหวางวันที่ 24-26 เมษายน 2562
คณะสาธารณสุขศาสตร
5.11 กิ จกรรมอนุ รั กษ ศิ ลปวั ฒนธรรมประเพณี วั นลอย
กระทง ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.12 โครงการบายศรีสูขวัญนองใหม วันที่ 5 กันยายน
2561
5.13 โครงการพิ ธี ไ หว ค รู แ ละมอบทุ น การศึ กษาและ
แสดงมุฑิตาจิต ผศ.วรรณิภา พานิชกรกุล โครงการพิธีไหวครู
และมอบทุ น การศึ กษาและแสดงมุ ฑิ ต าจิ ต ผศ.วรรณิ ภ า
พานิชกรกุล วันที่ 21 ธันวาคม 2561
5.14 โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีทําบุญขึ้นปใหม
และตักบาตรขาวสารอาหารแหง วันที่ 22 เมษายน 2562
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ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.15 โครงการประเพณีลอยกระทง ระหวางวันที่ 20 22 พฤศจิกายน 2561
5.16 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต ระหวางวันที่
6 - 8 เมษายน 2562
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.17 โครงการการพัฒนาและสรางผูประกอบการโดยใช
ความรู ใ นสถาบั น อุ ด มศึ กษาเป น ฐาน "ผลิ ต ภั ณ ฑ เมี่ ย งคํ า
แทง” วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
5.18 โครงการส ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ
ปญญาชาวบาน ตลอดปงบประมาณ
2. ควรมีการประเมินแผนกิจกรรมพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษามีการจัดทําแบบประเมินกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษาในภาพรวมตามแผนกลยุ ท ธ ที่ ไ ด พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาทุ ก กิ จ กรรม เพื่ อ นํ า ผลมาพั ฒ นาเป น
ภาพรวมให ต รงตามแผนกลยุ ท ธ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่
กําหนดไว
กําหนดไว โดยประเมินผลตามแผนการจัดกิจกรรมหลังจาก
ดําเนินการ ภายใน 15 วันทําการ
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ดานระเบียบการเบิกจายเงินสนับสนุนการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดําเนินการดานระเบียบการ
ควรเรงสรางความเขาใจ ดานการเบิกจาย เบิกจายเงินสนับสนุนการวิจัย ดังนี้
ให มี ค วามเข า ใจตรงกั น กั บ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง
1. มีจั ดการประชุม 2 ครั้ ง เกี่ ยวกับการเบิกจายงบ
ระบบ โดยทําเปนคูมือหรือแนวปฏิบัติที่เปน สนับสนุนการวิจัย ผลงานวิจัยเชิงประยุกตผลงานนวัตกรรม
และรายงานผลผลิตที่ไดจากการจัดการความรู ดังนี้
มาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
1.1 ประชุมครั้งที่ 1 วันศุกร ที่ 22 กุมภาพันธ 2562
หอง 401 ชั้น 4 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
1.2 ประชุมครั้งที่ 2 วันจันทร ที่ 8 มีนาคม 2562
ณ หอง 401 ชั้น 4 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
2. มีคูมือการเบิกจายเงินสนับสนุนการวิจัย ผลงานวิจัย
เชิ ง ประยุ กต ผลงานนวั ต กรรมที่ ไ ด จากการจั ด องคค วามรู
จํานวน 30 เลม
สรุปผลการดําเนินกิจกรรม จากกการประชุมทั้ง 2 ครั้ง
ปญหาสวนใหญ เกิดจากเอกสารการเบิกจายสนับสนุนการ
วิจัย มีหลายแบบและขั้นตอนในการเบิกจาย สถาบันวิจัย
และพัฒนามีการจัดทําแบบฟอรมและคูมือของการเบิกจาย
สนับสนุนการวิจัย ทําใหการเบิกจายรวดเร็วขึ้น รอยละใน
การเบิกจายสนับสนุนการวิจัย เพิ่มมากขึ้น จากเดิมรอยละ
68 เปนรอยละ 99
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
องคประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
การกําหนดวัตถุประสงค ของแผนปฏิบัติ
การดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ควรมีการ
ทบทวนวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดาน
ศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนกลยุทธ และพันธกิจ ขอที่ 4 ของ
มหาวิทยาลัย

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
1. แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย
ควรมีการนําแผนกลยุทธ ทางการเงินไปสูการ
ปฏิบัติ และมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอ

ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
งานศิล ปวั ฒนธรรม มี การประสานงานและจัด ประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให
คณะ/สํานัก/วิทยาลัย ดําเนินกิจกรรมไดตามแผน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ในวันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ หอง สสร.302
ชั้น 3 อาคารสงเสริมการเรียนรู เรื่องการกําหนดวัตถุประสงค
ของแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี
การประชุมทบทวน ตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนกล
ยุทธ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
3. รายงานแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามตัวบง ชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุป ระสงคของแผนดา น
ทํานุ บํารุ งศิล ปะและวัฒนธรรม ตอคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ที่ จ ะสามารถประเมิ น ความสํ า เร็ จ ได
ถู กต องและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการจั ด กิ จ กรรม/โครงการ
กอนที่จะจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จัดสัมมนาทบทวนแผนฯ ระหวางวันที่ 19-21
มีนาคม 2561 ณ โรงแรม โนโวเทล ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
จํานวน ผูรวมสัมมนา 109 คน ไดแก คณะผูบริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมกันแสดงระดมความคิดเห็น
และวิเคราะห SWOT รว มทั้ งปรั บปรุงแผนกลยุ ทธ ทาง
การเงิน กําหนดแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการประจําป
โดยมีวัตถุประสงค
1. เพื่ อ ทบทวนแผนกลยุ ท ธ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2564 แผนปฏิบั ติ การมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
วไลย อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
2 . เ พื่ อ ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จั ด ทํ า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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2. การประเมินผลการดําเนินงานดาน
ธรรมาภิบาลของผูบ ริหารมหาวิทยาลัย
ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยควรมีการนําผลการ
ประเมินดานธรรมาภิบาล มาทบทวนปรับปรุง
การดําเนินงานใหเปนรูปธรรมชัดเจน

3. การบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนแผน
ความเสี่ยงดานบุคลากรสายวิชาการ เชน การ
ลาออกของอาจารยในชวงเวลาที่สงผลกระทบ
ตอมาตรฐานหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนกลยุทธทาง
การเงิน มหาวิทยาลัย
โดยหลังจากทบทวนและจัดทําแผนของมหาวิทยาลั ย
นํ า โดยท า นอธิ ก ารบดี แ ละผู บ ริ ห ารได ดํ า เนิ น การจั ด การ
ถ า ยทอดแผนเพื่ อ การนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ให แ ก นั ก ศึ ก ษา
อาจารย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 14,15,
20, 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว 29 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พรอมกับทําแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
การดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
นํามาใชในการวิเคราะหทบทวนแผนกลยุทธการเงิน แผน
กลยุทธ และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยในปตอไป
มหาวิ ท ยาลั ย โดยงานบริ ห ารงานบุ ค คล กองกลาง
สํานั กงานอธิการบดี ไดรับ มอบหมายใหดํ าเนิ นการจั ดทํ า
“แบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good
governance)”
ซึ่ ง เป น แบบประเมิ น ที่ จั ด ทํ า เพื่ อ ให
ผูใตบังคับบัญชาเปนผูทําการประเมินผูบังคับบัญชา ในดาน
ธรรมาภิ บ าลของผู บ ริ ห าร ได แ ก แบบประเมิ น การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
และเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระเพื่อ
พิ จ ารณา ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2562 ในวั น พฤหั ส บดี
ที่ 13 มิถุนายน 2562 กอนนําไปใชในการประเมินจริง ใน
เดือนมิถุนายน 2562 เมื่อประเมินเรียบรอยแลวจะนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือนกันยายน 2562
ในคราวตอไป
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ระดั บมหาวิ ทยาลั ย ได
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มกราคม
2562 โดยกําหนดกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
- รวบรวมขอเสนอแนะในการตอระยะสัญญา
- ตั้งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะหปญหาและแกไข
ระเบียบการตอสัญญา
- รางระเบียบการตอสัญญาใหม
จากการติด ตามผลการจั ดการความเสี่ ยงรอบ 6 เดือน
พบวากิจกรรมดังกลาวอยูในระหวางการดําเนินการ ทําให
ความเสี่ยงยังคงเทาเดิม
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
4. กลไกการกํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม และ
ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรทบทวนกลไก
การกํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม และประเมิ น การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ให
มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยเฉพาะองคประกอบ
ที่ 1 การกํ า กั บ มาตรฐาน เพื่ อค น หาจุ ด ที่ ไ ม
เป น ไปตามมาตรฐานและแก ไ ขได อ ย า ง
ทันทวงที

ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
มีการประชุมรวมกันระหวาง 3 หนวยงาน ไดแก สํานัก
วิ ช าการและงานทะเบี ย น บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และงาน
มาตรฐานและจั ด การคุ ณ ภาพ ในวั น ที่ 3 ธั น วาคม 2561
ณ ห องประชุ มเจ า ฟ า ชั้ น 3 เพื่ อทบทวนกลไกการกํ า กั บ
ดูแล ติดตาม และประเมินการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระดั บ หลั ก สู ต รให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยเฉพาะ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน จากการประชุมได
มอบหมายใหแตละหนวยงานไปดําเนินการเพื่อการกํากับ
ดูแล ติดตาม ใหเพิ่มขึ้น ดังนี้
สํานักวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย
1. มีการจัดทําบันทึกขอความแจงคณะ 2 ฉบับ ฉบับที่
1 ที่ ศธ 0551.11/ 674 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง
ขอให ค ณะตรวจสอบคณะกรรมการอาจารย ผู รับ ผิ ด ชอบ
หลั กสู ตรและอาจารยป ระจํ าหลั กสู ตร ฉบั บที่ 2 ที่ อว
0630.11/367 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่องขอใหคณะ
ตรวจสอบคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร
2. มีการจัดทําบันทึกขอความที่ ศธ 0551.11/937 ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่องสงรางปฏิทินการประชุม
สภามหาวิทยาลัยประจําป 2562
บัณฑิตวิทยาลัย
1. มีการจัด ทํา บัน ทึกผา นคณะไปยัง สาขาวิช าในการ
ตรวจสอบอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หากมีการเปลี่ยนแปลงใหดําเนินการจัดทํา สมอ.08
สงมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อที่จะไดดําเนินการตามขั้นตอน
ของมหาวิทยาลัยตอไป
2. มีการจัด ทํา บัน ทึกผา นคณะไปยัง สาขาวิช าในการ
ตรวจสอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รของหลั กสู ต รที่ ค รบรอบ
ปรับปรุงตอคณะกรรมการตางๆ ตามกําหนดการนําเสนอ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3. มีการจัดทําบันทึกเรงรัดผานคณะไปยังสาขาวิชาที่ไม
มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั กสู ต ร ตา ม ร อบ กํ า หน ด ก าร ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ที่ ห ลั ก สู ต รจะได ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรไดทันเวลา
4. มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามมาตรฐานของหลั ก สู ต รระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย เพื่อใหหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
1. เพิ่มรอบในการกํากับติดตามการดําเนินงานประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน องค ป ระกอบที่ 1 การกํ า กั บ
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
มาตรฐาน จากการที่รายงานเพียงปละ 2 ครั้ง (ภาคเรียนที่
1, 2) โดยการจัดทําบันทึกเลขที่ ศธ 0551.0102/ว376 ลง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูล
รายงานการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
ระดั บ หลั ก สู ต ร องค ป ระกอบที่ 1 การกํ า กั บ มาตรฐาน
ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 3 เดือน (1 สิงหาคม 2561 –
31 ตุ ล าคม 2561) และรวบรวมจั ด ทํ า รายงานเสนอต อ
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 19
ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การ
ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2562 เพื่อพิจารณา
2. จัดโครงการ QA Sharing เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ใน
ระดับหลักสูตร และคณะ ในการรวมกันแกไขปญหา ในวันที่
21 กุมภาพันธ 2562
นอกจากมีการจัดกิจกรรม/โครงการแลวงานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ ยังคอยใหคําปรึกษาดานประกันคุณภาพ และ
ลงพื้นที่ไปยังหลักสูตรตางๆ
จากผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ทําใหในปการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตรผานมาตรฐานตาม
เกณฑองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
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สวนที่ 2

ผลการดําเนินงานการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้
การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบงชี้
การคิดรอบ
เกณฑการประเมิน

: การผลิตบัณฑิต
: ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
: ผลลัพธ
: รอบปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 )
: คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เริ่มตั้งแตวันที่ 25, 26, 28 มิถุนายน และ 1-5 กรกฎาคม 2562 นั้น มีหลักสูตรที่รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 72 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 56 หลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 16 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาโท จํานวน 9 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จํานวน
6 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวน 1 หลักสูตร
จากผลการตรวจประเมิ น คุ ณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลั กสู ต ร ของคณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบวา ทุกหลักสูตร “ผาน” องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
และคะแนนเฉลี่ ยภาพรวมขององค ประกอบที่ 2-6 คะแนนเฉลี่ ยเท ากั บ 3.30 คะแนน ระดั บคุณ ภาพการ
ดําเนินงาน “ระดับพอใช” จําแนกคะแนนตามระดับคุณภาพของหลักสูตร คือ ระดับคุณภาพปานกลาง คะแนน
เฉลี่ยระหวาง 2.42-2.99 จํานวน 13 หลักสูตร ระดับคุณภาพดี คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.04-3.88 จํานวน 58
หลักสูตร และระดับ คุณภาพดีม าก คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.04 จํานวน 1 หลั กสูตร โดยภาพรวม และในป
การศึกษา 2561 แสดงผลการประเมินดังตารางตอไปนี้
ผลการประเมิน
โดยคณะกรรมการ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

องค
ประกอบที่ 1

ผลรวมของ
คาคะแนนเฉลี่ย
องคประกอบ
ที่ 2 - 6

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร

ผาน

3.30

ดี

ผาน

3.26

ดี

ผาน

3.20

ดี

ปรับปรุง
2561
ปรับปรุง
2561
ใหม
2557

1.คณะครุศาสตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาเคมี
และวิทยาศาสตรทั่วไป
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาชีววิทยา
และวิทยาศาสตรทวั่ ไป
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตร
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ
ผลรวมของ
องค
คาคะแนนเฉลี่ย
ประกอบที่
องคประกอบ
1
ที่ 2 - 6

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร
ปรับปรุง
2561
ใหม
2557
ปรับปรุง
2556
ปรับปรุง
2556
ใหม
2557
ใหม
2557

ผาน

3.57

ดี

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผาน

3.40

ดี

ผาน

3.53

ดี

ผาน

3.71

ดี

8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5ป) สาขาวิชาภาษาไทย

ผาน

4.04

ดีมาก

9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาจีน

ผาน

3.42

ดี

ระดับบัณฑิตศึกษา
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ผาน

3.61

ดี

ผาน

2.70

ผาน

3.54

ผาน

3.23

ผาน

3.56

11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน
13. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน
ผลรวมคาคะแนนเฉลี่ยคณะครุศาสตร
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะครุศาสตร
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

28

48.07
3.43

ใหม
2557
ปานกลาง ปรับปรุง
2556(ปด)
ดี
ปรับปรุง
2561
ดี
ปรับปรุง
2556(ปด)
ดี
ปรับปรุง
2561

ผาน

3.45

ดี

ผาน

3.69

ดี

ผาน

3.14

ดี

ผาน

3.46

ดี

ผาน

3.32

ดี

ปรับปรุง
2557
ปรับปรุง
2560
ปรับปรุง
2560
ปรับปรุง
2560
ปรับปรุง
2560
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ
ผลรวมของ
องค
คาคะแนนเฉลี่ย
ประกอบ
องคประกอบ
ที่ 1
ที่ 2 - 6

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร
ปรับปรุง
2559
ใหม
2557
ใหม
2558
ใหม
2558
ใหม
2560
ใหม
2559
ใหม
2561

ผาน

3.45

ดี

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ
การกําหนดอาหาร
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ผาน

3.60

ดี

ผาน

3.31

ดี

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ประยุกต
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ประยุกต
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
12.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
ดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟตแวร
ระดับบัณฑิตศึกษา
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา
ผลรวมคาคะแนนเฉลี่ยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
สื่อสารและคอมพิวเตอร
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคา
ทรอนิกสและหุนยนต
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล

ผาน

3.31

ดี

ผาน

2.95

ปานกลาง

ผาน

2.99

ปานกลาง

ผาน

2.67

ปานกลาง

ผาน

3.44

ดี

ผาน

3.18

ดี

29

45.96
3.28
ผาน

3.33

ดี

ผาน

3.18

ดี

ผาน

3.88

ดี

ผาน

3.15

ดี

ผาน

3.08

ดี

ผาน

2.42

ปานกลาง

ผาน

2.82

ปานกลาง

ปรับปรุง
2555(ปด)
ใหม
2557

ปรับปรุง
2559
ปรับปรุง
2560
ปรับปรุง
2560
ปรับปรุง
2560
ใหม
2560
ใหม
2560
ใหม
2560
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี
ผลรวมคาคะแนนเฉลี่ยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ
ผลรวมของ
องค
คาคะแนนเฉลี่ย
ประกอบ
องคประกอบ
ที่ 1
ที่ 2 - 6

ผาน

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร

ดี

ใหม
2558

ปรับปรุง
2561
ปรับปรุง
2559
ใหม
2559

3.16
25.02
3.13

ผาน

3.26

ดี

ผาน

3.31

ดี

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิทัศน
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการเกษตร
ผลรวมคาคะแนนเฉลี่ยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
5. คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทองเที่ยว
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร

ผาน

2.61

ปานกลาง

ผาน

2.82

ปานกลาง ปรับปรุง
2561

12
3.00
ผาน

3.28

ดี

ผาน

3.15

ดี

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ธุรกิจ
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ผาน

3.58

ดี

ผาน

3.68

ดี

ผาน

3.56

ดี

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกสและซัพพลายเชน
8. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ผาน

3.80

ดี

ผาน

3.59

ดี

ผาน

3.09

ดี
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ปรับปรุง
2560
ปรับปรุง
2560
ปรับปรุง
2561
ปรับปรุง
2561
ปรับปรุง
2561
ปรับปรุง
2561
ปรับปรุง
2558
ปรับปรุง
2561
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
9. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ
ผลรวมของ
องค
คาคะแนนเฉลี่ย
ประกอบที่
องคประกอบ
1
ที่ 2 - 6

ผาน

3.36

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร

ดี

ปรับปรุง
2559

ปรับปรุง
2561
ปรับปรุง
2560
ใหม
2557
ปรับปรุง
2561
ปรับปรุง
2560
ปรับปรุง
2557
ปรับปรุง
2560
ปรับปรุง
2559
ปรับปรุง
2560
ปรับปรุง
2560
ปรับปรุง
2561

ผลรวมคาคะแนนเฉลี่ยคณะวิทยาการจัดการ
คะแนนเฉลี่ยรวมของคณะวิทยาการจัดการ
6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป

31.09
3.45
ผาน

3.58

ดี

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผาน

3.25

ดี

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
นวัตกรรมการสื่อสาร
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร
เพื่อการพัฒนา
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ผาน

3.44

ดี

ผาน

3.71

ดี

ผาน

3.40

ดี

ผาน

3.51

ดี

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

ผาน

3.51

ดี

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ผาน

3.38

ดี

9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป

ผาน

3.45

ดี

10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร

ผาน

3.54

ดี

ผาน

3.64

ดี

ผลรวมคาคะแนนเฉลี่ยคณะมนุษยศาสตรฯ
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
บริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบริการผูสูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา)

38.41
3.49

31

ผาน

2.94

ปานกลาง

ผาน

3.44

ดี

ผาน

2.70

ปานกลาง

ปรับปรุง
2561
ใหม
2558
ใหม
2559
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ
ผลรวมของ
องค
คาคะแนนเฉลี่ย
ประกอบ
องคประกอบ
ที่ 1
ที่ 2 - 6

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร

ปรับปรุง
2555
ใหม
2560
ปรับปรุง
2555
ปรับปรุง
2555
ปรับปรุง
2560
ปรับปรุง
2560

ผาน

2.77

ปานกลาง

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการสิ่งแวดลอมศึกษา
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผาน

2.58

ปานกลาง

ผาน

2.96

ปานกลาง

ผาน

2.99

ปานกลาง

ผาน

3.04

ดี

9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา

ผาน

3.23

ดี

ผลรวมคาคะแนนเฉลี่ยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คะแนนเฉลี่ยรวมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8. คณะสาธารณสุขศาสตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล
ระดับบัณฑิตศึกษา
3.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ
ผลรวมคาคะแนนเฉลี่ยคณะสาธารณสุขศาสตร
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะสาธารณสุขศาสตร
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย

26.65
2.96
ผาน

3.59

ดี

ผาน

3.49

ดี

ผาน

3.36

ดี

10.44
3.48
237.64
72 หลักสูตร
3.30 คะแนน

สูตรคํานวณ
237.64

= 3.30 คะแนน

72
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ปรับปรุง
2558
ใหม
2557
ใหม
2561

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระดับคุณภาพระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557-2561

หมายเหตุ การแปลผลระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ย 0 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน, คะแนนเฉลี่ย 0.01-2.00 ระดับคุณภาพ
นอย, คะแนนเฉลีย่ 2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง, คะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี และคะแนนเฉลีย่
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดีมาก

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลรวมระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560-2561

3.30

3.26
ปการศึกษา 2560

ปการศึกษา 2561

แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนการเพิ่มขึ้น-ลดลง ปการศึกษา 2560 และ 2561
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

การประเมินตนเองจากประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.1
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
คาเฉลี่ย 3.51

คาเฉลี่ย 3.30

การบรรลุเปาหมาย

3.30 คะแนน

ไมบรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
1.1(1)
1.1(2)
1.1(3)
1.1(4)
1.1(5)
1.1(6)
1.1(7)
1.1(8)
1.1(9)

ชื่อเอกสาร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561
ระบบ CHE QA Online จํานวน 72 หลักสูตร

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 1.1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับดีเพิ่มขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการกํากับติดตามใหหลักสูตรที่มีระดับคุณภาพปาน
กลางมีการเขียนรายงานใหมีความชัดเจนมากขึ้น
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.1
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
- ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท : 02-909-3025
E-mail : sqm@vru.ac.th

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) นางสาวศิริวรรณ สุขแซว 2) นางสาวจิตรประภา ยุบลชิต
3) นายเกรียงไกร แกวหลอย 4) นางสาวกานติมา พันชน
หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี)
1) คณะ/วิทยาลัย 2) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท : 02-529-0674-7 ตอ 322-323
E-mail :
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ตัวบงชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบงชี้
การคิดรอบ
เกณฑการประเมิน

: อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
: ปจจัยนําเขา
: รอบปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)
:
เกณฑเฉพาะกลุม ข และ ค2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ
40 ขึ้นไป
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวม
ที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 420 คน มีคณาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 137.5 คน เมื่อคํานวณตาม
สูตร พบวา คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เทากับรอยละ 32.74 คะแนนที่ไดเทากับ
4.09 คะแนน
ขอมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา

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

จํานวน
420
137.5

แสดงวิธีการคํานวณ
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
137.5
x 100 = รอยละ 32.74
420
2.แปลงคารอยละที่คาํ นวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
32.74
x 5 = 4.09 คะแนน
40
ตารางแสดงจํานวนอาจารยทั้งหมดรวมลาศึกษาตอ จําแนกคุณวุฒิ ป.เอก ป.โท เปนรายคณะ
คณะ/วิทยาลัย
ป.เอก
ป.โท
รวม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
32.5
63
95.5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13
29.5
42.5
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
10
15
25
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
17
69
86
คณะครุศาสตร
31
31
62
คณะวิทยาการจัดการ
12
45
57
คณะสาธารณสุขศาสตร
6
16
22
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
16
14
30
137.5
282.5
420
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.2
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
รอยละ 30
รอยละ 32.74
4.09 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.2 (1)
ตารางสรุปจํานวนอาจารยประจํา ปการศึกษา 2561
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 1.2
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ผลักดันใหอาจารยที่ยังไมมีคุณวุฒิปริญญาเอกไปศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาตอปริญญาเอก
ตอ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.2

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
- ผศ.เจษฎา ความคุนเคย
- ผศ.นฤมล ธนานันต

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

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
2) นางสาวสุภัทรา อภิชาติ
3) นางสาวปราณี ศรีนพ
4) นางสาวศิริวรรณ สุขแซว
หนวยงานรับผิดชอบรวม :
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท : E-mail : -
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ตัวบงชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบงชี้
การคิดรอบ
เกณฑการประเมิน

: อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
: ปจจัยนําเขา
: รอบปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)
:
เกณฑเฉพาะกลุม ข และ ค2
ค าร อยละของอาจารย ประจํ าสถาบั นที่ ดํ ารงตํ าแหน งผู ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด (นับรวม
ที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 420 คน มีจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 113 คน เมื่อ
คํานวณตามสูตร พบวา คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ รอยละ 26.91
คะแนนที่ไดเทากับ 2.24 คะแนน

ขอมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา

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

จํานวน
420
307
96
17
0
113

แสดงวิธีการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร
113
x 100 = รอยละ 26.91
420
2. แปลงคารอยละที่คาํ นวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
26.91
x 5 = 2.24 คะแนน
60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ตารางแสดงจํานวนอาจารยทั้งหมดรวมลาศึกษาตอ จําแนกตําแหนงทางวิชาการ ผศ. รศ. เปนรายคณะ
รวม
อาจารย
โท เอก
โท เอก
คณะ/วิทยาลัย
รวม
รวม ผศ. ไมมีตําแหนง
ผศ. ผศ.
รศ. รศ.
รศ. ทางวิชาการ
1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13 12 25 0
4
4
29
66.5
2.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 6 12 1
3
4
16
26.5
3.เทคโนโลยีการเกษตร
4 2
6
0
1
1
7
18
4.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
9 3 12 1
0
1
13
73
5.ครุศาสตร
4 13 17 0
3
3
20
42
6.วิทยาการจัดการ
17 4 21 1
1
2
23
34
7.สาธารณสุขศาสตร
1 1
2
0
2
2
4
18
8.นวัตกรรมการจัดการ
0 1
1
0
0
0
1
29
รวมทั้งหมด
54 42 96 3 14 17 113
307
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
รอยละ 42.15

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

2.24 คะแนน

ไมบรรลุ

รอยละ 26.91

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.3 (1)
ตารางสรุปจํานวนอาจารยประจํา ปการศึกษา 2561
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 1.3
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย
มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยทําผลงาน
ทางวิชาการโดยจัดโครงการคายปฎิบัติการผลงานทาง
วิชาการ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.3
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผศ.เจษฎา ความคุนเคย
ผศ.นฤมล ธนานันต

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

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
2) นางสาวสุภัทรา อภิชาติ
3) นางสาวปราณี ศรีนพ
4) นางสาวศิริวรรณ สุขแซว
หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี)
-งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท :
E-mail :
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ตัวบงชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบงชี้
การคิดรอบ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

: การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: รอบปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)
:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
 ขอ 1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
มหาวิทยาลัย มีการจัดระบบใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
ในสถาบั น โดยมี คํ า สั่ ง การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น กิ จ กรรมแนะแนวและให คํ า ปรึ ก ษา ประจํ า ป
การศึกษา 2561 เลขที่ 2566/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหมายเลข 1.4.1(1)) เพื่อทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหเลือกตัดสินใจอยางมีเหตุผล จัดการปญหาดานการศึกษา ปญหาดานอาชีพ
ปญหาดานสังคมและปญหาสวนตัวได และมีการจัดกิจกรรม Psychological screening ในนักศึกษาแรก
เขา ประจําปการศึกษา 2561 เปนการเก็บขอมูลนักศึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อเขาสูกระบวนการดูแลนักศึกษา
ใหมีความพรอมในการใชชีวิต ในมหาวิ ทยาลัยได (เอกสารหมายเลข 1.4.1(2)) อี กทั้งไดจัด ใหมีระบบ
อาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียน ซึ่งเผยแพรรายชื่อไวบนเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
http://acad.vru.ac.th/about_acad/index.php โดยเขาไปสวนที่เกี่ยวกับอาจารย และอาจารยที่ปรึกษา
หมูเรียน (เอกสารหมายเลข 1.4.1(3)) ซึ่งมีการจัดตารางสอนใหนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาทุกสัปดาห
(เอกสารหมายเลข 1.4.1(4)) เพื่อแนะนําแนวทางการใชชีวิตแกนักศึกษา
ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ไดวางแผนการบริการให
คําปรึกษา โดยมีหองใหคําปรึกษา บริเวณชั้น 4 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ลักษณะหองปดมิดชิด มีแสง
สวาง มีโตะเกาอี้ และโซฟา เพื่อใหคําปรึกษาที่เปนกันเองนักศึกษาสามารถพูดคุยโดยไมรูสึกอึดอัด และมี
เจาหนาที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล (เอกสารหมายเลข
1.4.1(5)) ซึ่งมีขั้นตอนการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางมีระบบ โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของ
คณะเพื่ อให เกิ ด เป น กระบวนการดู แ ลนั กศึ กษาอย า งเป น ระบบ (เอกสารหมายเลข 1.4.1(6)) มี ก าร
ประชาสั ม พั น ธ ให บ ริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษา โดยนั กศึ ก ษามาพบเอง หรื อคณะ/วิ ท ยาลั ย อาจารย ส ง มาให
ดําเนินการในขั้นตอนตอไป นักศึกษาใชโทรศัพท หรือ E-mail บันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมการใหคําปรึกษา
(เอกสารหมายเลข 1.4.1(7)) แตในบางรายที่นักศึกษายังมีขอสงสัยอยูจะนัดใหนักศึกษามาพบที่กองพัฒนา
นักศึกษา ซักถามขอมูลเบื้องตนจากนักศึกษาที่มาพบ เพื่อทราบภูมิหลังของนักศึกษา กรณีตองการขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อใชประกอบในการใหคําปรึกษา อาจซักถามจากอาจารยที่ปรึกษาหรือเพื่อนสนิท พิจารณาหา
วิธี แก ไขหรือคน หาข อเท็จ จริ ง เพิ่ มเติม ดํา เนิ นการติ ดตามผลและบัน ทึ กผลลงในแบบติ ดตามผลการให
คําปรึกษา (เอกสารหมายเลข 1.4.1(8)) และไดจัดใหมีกิจกรรมดานการใหคําปรึกษา จํานวน 3 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมใหคําปรึกษา ประจําปการศึกษา 2561 (เอกสารหมายเลข 1.4.1(9)) โดยกองพัฒนา
นักศึกษาใหบริการใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือแนะแนวทาง เพื่อใหนักศึกษาลดความวิตกกังวลใน
เรื่องตางๆ เขาใจและตระหนักรูในตนเอง สามารถเขาใจปญหาและหาแนวทางแกไขไดอยางเหมาะสมเพื่อให
ประสบความสํา เร็จ เปน บั ณฑิ ต อยา งสมบู รณ แ ละมี คุณ ภาพตามปรั ชญาของกองพัฒ นาศึ กษา “พั ฒ นา
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่ดี เกง ทันสมัย รับใชสังคม” จากการดําเนินกิจกรรมนักศึกษารูจักตนเอง สามารถ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เลือกตัดสินใจ และพึ่งตนเองไดอยางมีเหตุผลที่เหมาะสมมากขึ้น สามารถจัดการกับปญหาทางดานการศึกษา
ปญหาทางดานอาชีพ ปญหาทางดานสังคมอยางมีคุณภาพ
2. กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2561 (เอกสารหมายเลข 1.4.1(10)) โดยกอง
พัฒนานักศึกษา ไดมอบหมายใหงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขาจิตวิทยา จัดกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษาเพื่อใหนักศึกษาควรมีทักษะที่จําเปนในการเปนเพื่อนที่ปรึกษา และ
สามารถใหความชวยเหลือ เพื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จไดดียิ่งขึ้น
3. กิจ กรรมคลิ นิก ใหคํ าปรึก ษา (เอกสารหมายเลข 1.4.1(11)) โดยกองพัฒ นานั กศึ กษา ได
มอบหมายใหงานนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสาขาจิตวิทยา จัด
กิจกรรมคลินิกใหคําปรึกษา ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อใหคําปรึกษาโดยอาศัยการสื่อสารแบบสองทาง
ระหวางผูใหคําปรึกษาและผูรับคําปรึกษา และเพื่อใหผูรับคําปรึกษามีแนวทางในการปองกันและแกปญหา
ไดดวยตัวเอง
ดานการแนะแนวดานการใชชีวิต กองพัฒนานักศึกษามีการแนะแนวดานการใชชีวิตนักศึกษา ทั้ง
ที่มาปรึกษาดวยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา ทางโทรศัพท สื่ออิเล็กทรอนิกส และทางสื่ออื่นๆ โดยมีการ
ประชาสัมพันธในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และมีการจัดกิจกรรมดานการแนะแนวดานการใชชีวิต จํานวน
2 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมพัฒนาตนสูเอกลักษณ อัตลักษณวไลยอลงกรณ ประจําปการศึกษา 2561 วันที่ 5-6
สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ (เอกสารหมายเลข 1.4.1(11))
2. กิจกรรมเสริมสรางทักษะการใชชีวิต : Learn To Love “พี่ออย พี่ฉอด ออน ทัวร 2018” วันที่
28 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูเกี่ยวกับมุมมองความรักในวัยเรียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปนประสบการณระหวางนักศึกษาและวิทยากร (เอกสารหมายเลข 1.4.1(12))
3. กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ประจําปการศึกษา 2561 ณ หองใหคําปรึกษา อาคาร
กองพัฒนานักศึกษา ชวยสงเสริมนักศึกษาเปนผูมีความฉลาดทางอารมณ การรูจักและเขาใจตนเองตามความ
เปนจริง รูถึงความรูสึกของตนเองและผูอื่น มีความรับผิดชอบตอสวนรวม แกปญหาและแสดงออกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 1.4.1(13))
ดานการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน กองพัฒนานักศึกษายังมีกิจกรรมดานการเขาสูอาชีพ 1
กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวไลย
อลงกรณ เพื่อใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา มีแนวทางในการเลือกอาชีพไดอยางเหมาะสม และมี
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการเตรียมตัวสมัครงาน (เอกสารหมายเลข 1.4.1(14))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.4.1(1)
คํา สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น กิ จ กรรมแนะแนวและให คํ า ปรึ กษา ประจํ า ป
การศึกษา2561 เลขที่ 2966/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
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)
ภาพแสดงสถานที่กองพัฒนานักศึกษาใหบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
1.4.1(6)
กลไกการใหบริการใหคําปรึกษา
40

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.4.1(7)
แบบฟอรมการใหคําปรึกษา
1.4.1(8)
แบบติดตามผลการใหคําปรึกษารายบุคคล
1.4.1(9)
กิจกรรมใหคําปรึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30
กันยายน 2562 ณ หองใหคําปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา
1.4.1(10)
กิจกรรมคลินิกใหคําปรึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ณ หองใหคําปรึกษากองพัฒนา
นักศึกษา
1.4.1(11)
กิจกรรมพัฒนาตนสูเอกลักษณ อัตลักษณวไลยอลงกรณ ประจําปการศึกษา 2561
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ
1.4.1(12)
กิจกรรมเสริมสรางทักษะการใชชีวิต : Learn To Love “พี่ออย พี่ฉอด ออน ทัวร
2018” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ
1.4.1(13)
กิ จ กรรมพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561 ณ ห อ งให
คําปรึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา
1.4.1(14)
กิ จ กรรมป จ ฉิ ม นิ เ ทศและพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาสู อ าชี พ วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ
 ขอ 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา
ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร มีการจัดทําคูมือปฐมนิเทศนักศึกษาแกนักศึกษาใหมทุกป โดยในคูมือปฐมนิเทศมีรายละเอียด เชน
ขอมูลขาวสาร ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา ปฏิทินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาและสํานัก
ศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 1.4.2(1)) มี เพจ กยศ.-กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ แจงขอมูลขาวสารและบริการตอบคําถามเรื่องการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่ อ
การศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.4.2(2)) มีการประชาสัมพันธแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา ในเพจทุนการศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข
1.4.2(3)) มีการใหขอมูลขาวสารนักศึกษา เรื่องทุนการศึกษา การรับสมัครงาน ทั้งเต็มเวลา และนอกเวลา
เรียนแกนักศึกษา
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น” โดยกิจกรรมสวนใหญจะมีการประชาสัมพันธผาน
คูมือปฐมนิเทศนักศึกษา, เพจเด็กจิตอาสา มรภ.วไลยอลงกรณ, บอรดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เว็บไซตมหาวิทยาลัย และ Facebook ของกองพัฒนานักศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.4.2(4)(6)) ไดแก
กิจกรรมดานจิตอาสา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณอัตลักษณวไลยอลงกรณ “กิจกรรมจิตอาสา” ในวันที่ 14-16
กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบานทัพหลวง อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว (เอกสารหมายเลข 1.4.2(7))
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
1. กิจกรรม “ราชพฤกษชอใหม” ประจําปการศึกษา 2561 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.4.2(8))
2. กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.4.2(9))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1. กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.4.2(10))
2. กิจกรรมเทิด พระเกีย รติพ ระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหัว รัช กาลที่ 9 วัน ที่ 5 ธัน วาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.4.2(11))
กิจกรรมพัฒนาความรู
1. โครงการอบรมการใชระบบ e-Student loan วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.4.2(12))
2. โครงการพัฒนาความรูทักษะดานภาษาอังกฤษ “Effective-English-Communication-forCareers ชั้นป 3” วันที่ 17, 30-31 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรียนศูนยวิทยาศาสตร ศว.413, ศว.313, ศว.
110 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เอกสารหมายเลข 1.4.2(13))
3. โครงการพัฒนาความรูทักษะดานภาษาอังกฤษ “Communication English in the 21”
Century” วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรียนตึก 5 หอง 5302, 5103 , 5104 และ 5412 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เอกสารหมายเลข 1.4.2(14))
4. โครงการ Toeic Boot Camp วันที่ 14 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2561 ณ หอง ก 401 และ
ก 402 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เอกสารหมายเลข 1.4.2(15))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.4.2(1)
คูมือปฐมนิเทศนักศึกษา
1.4.2(2)
เพจ กยศ.-กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.4.2(3)
เพจ ทุนการศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา
1.4.2(4)
บอรดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
1.4.2(5)
เว็บไซตมหาวิทยาลัย http://www.vru.ac.th/index1.php
1.4.2(6)
Facebook ของกองพัฒนานักศึกษา
https://www.facebook.com/#!/division.student?fref=ts
1.4.2(7)
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณอัตลักษณวไลยอลงกรณ “กิจกรรมจิตอาสา” ใน
วันที่ 14-16 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบานทัพหลวง อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
1.4.2(8)
กิจกรรม “ราชพฤกษชอใหม” ประจําปการศึกษา 2561 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.4.2(9)
กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.4.2(10)
กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561
1.4.2(11)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.4.2(12)
โครงการอบรมการใชระบบ e-Student loan วันที่ 6 สิงหาคม 2561
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4.2(13)
โครงการพัฒนาความรูทักษะดานภาษาอังกฤษ “Effective-English-Communicationfor-Careers ชั้นป 3” วันที่ 17, 30-31 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรียนศูนยวิทยาศาสตร
ศว.413, ศว.313, ศว.110 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.4.2(14)
โครงการพัฒนาความรูทักษะดานภาษาอังกฤษ “Communication English in the
21” Century” วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรียนตึก 5 หอง 5302, 5103,
5104 และ 5412 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4.2(15)
โครงการ Toeic Boot Camp วันที่ 14 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2561 ณ หอง
ก 401 และ ก 402 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ขอ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา โดยแตละคณะ/วิทยาลัยมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม การเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางาน ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อใหความรูขอมูลขาวสารทางดานแหลงรับสมัครงาน เทคนิคการหางาน
ที่เหมาะสมกั บตนเอง โดยประชาสัมพั นธขอมูล ขา วสารให กับนั กศึกษาแตละคณะ (เอกสารหมายเลข
1.4.3(1)) ได แ ก กิ จ กรรมป จ ฉิ ม นิ เ ทศและพั ฒ นานั กศึ กษาสู อาชี พ วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ หอ
ประชุมวไลยอลงกรณ มีนักศึกษาเขารวมทั้งหมด 457 คน เพื่อใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษามี
แนวทางในการเลือกอาชีพไดอยางเหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเตรียมตัวสมัครงาน (เอกสาร
หมายเลข 1.4.3(2))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.4.3(1)
หนังสือประชาสัมพันธการรับสมัครเขาทํางาน
1.4.3(2)
กิจ กรรมป จ ฉิ มนิ เทศและพั ฒนานั กศึกษาสูอาชี พ วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ
หอประชุมวไลยอลงกรณ
 ขอ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
กองพัฒนานักศึกษามีการสรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
3 ดาน ดังนี้
1. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.45
วันที่
1.วันที่ 31
กรกฎาคม – 30
กันยายน 2561

ชื่อกิจกรรม
ผลการประเมิน
กิจกรรม
ผลการประเมินใน
Psychological
ภาพรวมของกิจกรรม
screening ในนักศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.00
แรกเขา ประจําป
การศึกษา 2561
(เอกสารหมายเลข
1.4.4(1))

รายละเอียด
ดา นที่ ไ ด ค ะแนนสู ง สุ ด คื อ นั ก ศึ ก ษา
อยากให มี ก ารจั ด กิ จ กรรมนี้ อี ก ในป
ถั ด ไป มี ผ ลการประเมิ น ค า เฉลี่ ย
เทากับ 4.20 อยูในระดับมาก ดานที่มี
ผลการประเมินนอยที่สุด คือ นักศึกษา
มีความรูความเขาใจในเนื้อหากอนรวม
กิ จ กรรม มี ผ ลการประเมิ น ค า เฉลี่ ย
เทากับ 3.73 อยูในระดับมาก
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วันที่
2. วันที่ 1
ตุลาคม 2561 30 กันยายน
2562

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมใหคาํ ปรึกษา
ประจําปการศึกษา
2561 ณ หองให
คําปรึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 1.4.4(2))

ผลการประเมิน
ผลการประเมินใน
ภาพรวมของกิจกรรม
คาเฉลี่ยเทากับ 4.15

3. วันที่ 1
เมษายน – 31
พฤษภาคม
2562

กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา
ประจําปการศึกษา
2561 (เอกสาร
หมายเลข 1.4.4(3))

ผลการประเมินใน
ภาพรวมของกิจกรรม
คาเฉลี่ยเทากับ 4.42

4. วันที่ 1
เมษายน – 31
พฤษภาคม
2562

กิจกรรมคลินิกให
คําปรึกษา ประจําป
การศึกษา 2561
(เอกสารหมายเลข
1.4.4(4))

ผลการประเมินใน
ภาพรวมของกิจกรรม
คาเฉลี่ยเทากับ 4.55

5. วันที่ 28
พฤศจิกายน 2561
ณ หอประชุมว
ไลยอลงกรณ

กิจกรรมเสริมสราง
ทักษะการใชชีวิต :
Learn To Love “พี่
ออย พี่ฉอด ออนทัวร
2018” (เอกสาร
หมายเลข 1.4.4(5))

ผลการประเมินใน
ภาพรวมของกิจกรรม
คาเฉลี่ยเทากับ 4.30

6. วันที่ 1
เมษายน – 31
พฤษภาคม
2562

กิจกรรมพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ
ประจําปการศึกษา
2561 (เอกสาร
หมายเลข 1.4.4(6))

ผลการประเมินใน
ภาพรวมของกิจกรรม
คาเฉลี่ยเทากับ 4.37
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รายละเอียด
ดานที่ไดคะแนนสูงสุด คือ ดานไดรับ
ป ร ะ โ ย ช น จ า ก ก า ร ใ ช บ ริ ก า ร ใ ห
คําปรึกษา มีผลการประเมิน คาเฉลี่ย
เท า กั บ 4.33 อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
ดานที่มี ผลการประเมิ นน อยที่ สุด คื อ
ด า นค วา ม เห มา ะส ม ของห องให
คําปรึกษา มีผลการประเมิน คาเฉลี่ย
เทากับ 3.95 อยูในระดับมาก
ด า นที่ ไ ด ค ะแนนสู ง สุ ด คื อ การนํ า
ความรู ต า งๆ กลั บ ไปประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน และความประทับใจได
ประสบการณ แ ละการแลกเปลี่ ย น
เรียนรูจากกิจกรรม มีผลการประเมิน
คาเฉลี่ยเทากับ 4.71 อยูในระดับมาก
ที่สุด ดานที่มีผลการประเมินนอยที่สุด
คือ ความเหมาะสมของสถานที่ และ
ความเหมาะสมของกิจกรรม มีผลการ
ประเมิน คา เฉลี่ยเทากับ 4.21 อยูใ น
ระดับมากที่สุด
ด า นที่ ไ ด ค ะแนนสู ง สุ ด คื อ ด า นผู ใ ห
คําปรึกษามีกระบวนการใหคําปรึกษา
และด านท านมี ความ พึ งพอใจกั บการ
รับคําปรึกษาเพียงใด มีผลการประเมิน
คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 อยูในระดับมาก
ที่สุด ดานที่มีผลการประเมินนอยที่สุด
คื อ ความเหมาะสมของสถานที่ มี ผ ล
การประเมิน คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 อยู
ในระดับมาก
ดานที่ไดคะแนนสูงสุด คือ วิทยากรมี
แนวคิดที่แปลกใหม เปนประโยชนและ
น า สนใจ มี ผ ลการประเมิ น ค า เฉลี่ ย
เท า กั บ 4.57 อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
ดานที่มี ผลการประเมิ นน อยที่ สุด คื อ
วิทยากรใชภาษากระชับ เขาใจงายและ
สื่อสารชัดเจน มีผลประเมิน คาเฉลี่ย
เทากับ 4.12 อยูในระดับมาก
ด านที่ ได คะแนนสู งสุ ด คื อ ประโยชน ที่
ไดรับจากกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ มีผลการ
ประเมิน คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.64 อยูใน
ระดับมากที่ สุด ด านที่ มีผลการประเมิ น
นอยที่สุด คือ ความเหมาะสมของสถานที่
มี ผลการประเมิ น คะแนนเฉลี่ ยเท ากั บ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่
7.วันที่ 22
พฤษภาคม
2562 ณ
หอประชุมวไลย
อลงกรณ

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมปจฉิมนิเทศ
และพัฒนานักศึกษาสู
อาชีพ (เอกสาร
หมายเลข 1.4.4(7))

ผลการประเมิน
ผลการประเมินใน
ภาพรวมของกิจกรรม
คาเฉลี่ยเทากับ 4.10

รายละเอียด
3.92 อยูในระดับมาก
ด า นที่ ไ ด ค ะแ นนสู ง สุ ด คื อ ด า น
กิจ กรรมตอบสนองความต อ งการแก
นั ก ศึ ก ษาที่ กํ า ลั ง จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษา
และศิ ษ ย เ ก า ในระดั บ ใด มี ผ ลการ
ประเมิน คา เฉลี่ยเทากับ 4.28 อยูใ น
ระดับมากที่สุด ดานที่มีผลการประเมิน
นอยที่สุด คือ ดานการประชาสัมพันธ
กิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับใด มี
ผลการประเมิน คาเฉลี่ยเทากับ 3.89
อยูในระดับมาก

2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา มีผลประเมิน คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.38
วันที่
1. วันที่ 14-16
กันยายน 2561
ณ โรงเรียนบาน
ทัพหลวง อําเภอ
วังน้ําเย็น จังหวัด
สระแกว

ชื่อกิจกรรม
ผลการประเมิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสู ผลการประเมินใน
เอกลักษณอัตลักษณวไลย ภาพรวมของกิจกรรม
อลงกรณ “กิจกรรมจิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.30
อาสา” (เอกสาร
หมายเลข 1.4.4(8))

รายละเอียด
ด า นที่ ไ ด ค ะแนนสู ง สุ ด คื อ ดํ า เนิ น
กิจกรรมทุกดานอยางมีคุณคาและตั้งใจ
มีผลการประเมิน คาเฉลี่ยเทากับ 4.68
อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ด า นที่ มี ผ ลการ
ประเมิ น น อ ยที่ สุ ด คื อ ท า นมี ค วาม
มั่นใจ/ตั้งใจที่จะรวมทํากิจกรรมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย หรือทองถิ่น/สังคม
และท า น เสี ย สล ะแรงกา ยเพื่ อ ทํ า
คุณประโยชนแกชุมชนทองถิ่น มีผลการ
ประเมิ น ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.00 อยู ใ น
ระดับมาก
2.วันที่ 5
กิจกรรม “ราชพฤกษชอ ผลการประเมินใน
ด า น ที่ ไ ด ค ะ แ น น สู งสุ ด คื อ ก า ร
สิงหาคม 2561 ใหม” ประจําป
ภาพรวมของกิจกรรม
ลงทะเบียน มี ผลการประเมิ น ค าเฉลี่ ย
ณ มหาวิทยาลัย การศึกษา 2561
คาเฉลี่ยเทากับ 4.62
เทากับ 4.89 อยูในระดับมากที่สุด ดาน
ราชภัฏวไลย
(เอกสารหมายเลข
ที่ มี ผลการประเมิ นน อยที่ สุ ด คื อ
อลงกรณ ในพระ 1.4.4(9))
กิจกรรมราชพฤกษชอใหมเปนการสราง
บรมราชูปถัมภ
สายใยของความรัก ความผูกพัน ความ
สามัคคี เจตคติที่ดีระหวางเพื่อน และรุน
พี่กับรุนนอง มีผลการประเมิน คาเฉลี่ย
เทากับ 4.36 อยูในระดับมากที่สุด
3. วันที่ 5
กิจกรรมพิธีอัญเชิญตรา ผลการประเมินใน
ดานที่ไดคะแนนสูงสุด คือ เมื่อเขารวม
ธันวาคม 2561 พระราชลัญจกร (เอกสาร ภาพรวม คาเฉลี่ยเทากับ กิ จ ก ร ร มแ ล ว นั กศึ ก ษา เกิ ด ความ
ณ มหาวิทยาลัย หมายเลข 1.4.4(10)) 4.16
ภาคภู มิ ใ จในมหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลการ
ราชภัฏวไลย
ประเมิ น ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.50 อยู ใน
อลงกรณ ในพระ
ระดับมากที่สุด ดานที่มีผลการประเมิน
บรมราชูปถัมภ
น อ ยที่ สุ ด คื อ ระยะเวลาในการจั ด
กิ จกรรมในครั้ งนี้ มี ความเหมาะสม ใน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

วันที่

ชื่อกิจกรรม

ผลการประเมิน

4. วันที่ 20-22 กิจกรรมวันลอยกระทง
พฤศจิกายน
(เอกสารหมายเลข
2561 ณ
1.4.4(11))
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรม
ราชูปถัมภ

ผลการประเมินใน
ภาพรวมของกิจกรรม
คาเฉลี่ยเทากับ 4.60

5. วันที่ 5
ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 9
(เอกสารหมายเลข
1.4.4(12))

ผลการประเมินใน
ภาพรวมของกิจกรรม
คาเฉลี่ยเทากับ 4.58

6. วันที่ 6
สิงหาคม 2561
ณ หอง
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร

กิจกรรมอบรมการใช
ผลการประเมินใน
ระบบ e-Student loan ภาพรวมของกิจกรรม
(เอกสารหมายเลข
คาเฉลี่ยเทากับ 3.99
1.4.4(13))

รายละเอียด
ระดับใด มีผลประเมิน คาเฉลี่ยเทากับ
3.75 อยูในระดับมาก
ด า น ที่ ไ ด ค ะ แ น นสู งสุ ด คื อ ก า ร
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาและบุคลากร
ทราบถึงกิจกรรมอนุรักษสงเสริมสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง มีผลการประเมิน
ค าเฉลี่ ยเท ากั บ 4.93 อยู ในระดั บมาก
ที่สุ ด ด านที่ มี ผลการประเมิ นน อยที่ สุ ด
คือ การดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน
บริเวณงานวันลอยกระทง ในระดับใด มี
ผลประเมิน คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 อยูใน
ระดับมากที่สุด
ดานที่ไดคะแนนสูงสุด คือ ทานมีโอกาส
แสดงความจงรักภักดี มีผลการประเมิน
ค า เฉลี่ ย เท า กั บ อยู ในระดั บมากที่ สุ ด
ด านที่ มี ผลการประเมิ น น อ ยที่ สุ ด คื อ
เวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
มีผลประเมิน คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 อยู
ในระดับมากที่สุด
ด า นที่ ไ ด ค ะแนนสู ง สุ ด คื อ สามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนในการกูยืมเงิน
มีผลการประเมิ น คะแนนเฉลี่ ยเท ากั บ
คา เฉลี่ย เทา กับ 4.24 อยู ในระดั บมาก
ที่สุด ด านที่มี ผลการประเมินน อยที่สุ ด
คื อ การควบคุ ม เวลา มี ผ ลประเมิ น
คาเฉลี่ยเทากับ 3.68 อยูในระดับมาก

3. ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา มีผล
ประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.10
วันที่
1. วันที่ 22
พฤษภาคม
2561

ชื่อกิจกรรม
ผลการประเมิน
โครงการป จ ฉิ ม นิ เ ทศ ผลการประเมินใน
และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาสู ภาพรวมของกิจกรรม
อาชี พ ณ หอประชุ ม คาเฉลี่ยเทากับ 4.10
วไลยอลงกรณ (เอกสาร
หมายเลข 1.4.4 (7))
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รายละเอียด
ด า นที่ ไ ด ค ะแนนสู ง สุ ด คื อ ด า น
กิจกรรมตอบสนองความตองการแก
นัก ศึ ก ษาที่ กํ าลั ง จะสํ า เร็จ การศึ ก ษา
และศิ ษ ย เ ก า ในระดั บ ใด มี ผ ลการ
ประเมิน คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 อยูใน
ระ ดั บ มา กที่ สุ ด ด าน ที่ มี ผล ก า ร
ประเมิ น น อ ยที่ สุ ด คื อ ด า นการ
ปร ะชาสั มพั นธ กิ จ กร รม มี ค วา ม
เหมาะสมในระดั บ ใด มี ผ ลประเมิ น
คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 อยูในระดับมาก

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.4.4(1)
กิจกรรมใหคําปรึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30
กันยายน 2562 ณ หองใหคําปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา
1.4.4(2)
กิจกรรมเพื่อนทีป่ รึกษา ประจําปการศึกษา 2561
1.4.4(3)
กิจกรรมคลินิกใหคําปรึกษา ประจําปการศึกษา 2561
1.4.4(4)
กิจกรรมพัฒนาตนสูเอกลักษณ อัตลักษณวไลยอลงกรณ ประจําปการศึกษา 2561
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ
1.4.4(5)
กิจกรรมเสริมสรางทักษะการใชชีวิต:Learn To Love “พี่ออย พี่ฉอด ออน ทัวร 2018”
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ
1.4.4(6)
กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ประจําปการศึกษา 2561
1.4.4(7)
กิจกรรมปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ
1.4.4(8)
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณอัตลักษณวไลยอลงกรณ “กิจกรรมจิตอาสา” ใน
วันที่ 14-16 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบานทัพหลวง อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว
1.4.4(9)
กิจกรรม “ราชพฤกษชอใหม” ประจําปการศึกษา 2561 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.4.4(10)
กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.4.4(11)
กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561
1.4.4(12)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.4.4(13)
กิ จ กรรมอบรมการใช ร ะบบe-Student loan
วั น ที่ 6 สิ ง หาคม 2561 ณ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ขอ 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ได นํ า สรุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู รับ บริ การของกองพั ฒ นา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 (เอกสารหมายเลข 1.4.5(1)) เขาที่ประชุมกองพัฒนานักศึกษาเพื่อ
รายงานผลในที่ประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 (เอกสารหมายเลข 1.4.5 (2)) และไดนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา จึงไดปรับปรุงกิจกรรมที่มีผลการประเมินระดับต่ําที่สุดจํานวน 3 กิจกรรม คือ
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1. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
ชื่อกิจกรรม
1.กิจกรรม
Psychological
screening ในนักศึกษา
แรกเขา ประจําป
การศึกษา 2561 วันที่
31 กรกฎาคม – 30
กันยายน 2561

ปญหาหรือ
ขอเสนอแนะ
นําผลประเมินกิจกรรมที่
มีภาพรวมนอยทีส่ ุดมา
ปรับปรุง มีผลการ
ประเมินในภาพรวม
คะแนนเฉลีย่ เทากับ
4.00 ดานที่มีผลการ
ประเมินนอยที่สุด คือ
นักศึกษามีความรูค วาม
เขาใจในเนื้อหากอนรวม
กิจกรรม มีผลการ
ประเมิน คะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.73 อยูใน
ระดับมาก

เสียงสะทอนของ
นักศึกษา
นักศึกษากรอกแบบ
ประเมินในแบบสอบถาม
ตองใชนักศึกษาสาขา
จิตวิทยาในการกรอก
ขอมูลแบบสอบถามเขา
ระบบ ทําใหการ
ประเมินผลลาชา

ความคาดหวังของนักศึกษา
ตอการเขารวมกิจกรรม
ในปการศึกษา 2562
นักศึกษาทําแบบประเมินผาน
google form ทําใหทราบผล
การประเมินเร็วขึ้น

2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
ปญหาหรือ
ขอเสนอแนะ
1. กิจกรรมอบรมการใช นําผลประเมินกิจกรรมที่
ระบบ e-Student loan มี ภ าพรวมน อ ยที่ สุ ด มา
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ป รั บ ป รุ ง มี ผ ล ก า ร
ประเมิ น ในภาพรว ม
ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร สํานัก
ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.99
วิทยบริการและ
ดานที่มีผลการประเมิ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
น อ ย ที่ สุ ด คื อ ก า ร
ควบคุ ม เวลา มี ผ ลการ
ประเมิน คาเฉลี่ยเทากับ
3.68 อยูในระดับมาก
ชื่อกิจกรรม

เสียงสะทอนของ
นักศึกษา
1. นักศึกษาผูกูยืมหลาย
รายเข า ใจว า ตนเองเป น
ผู กู ยื ม รายใหม แ ละไม มี
ร หั ส ผ า น ใ น ร ะ บ บ
e-student loan
มา
ดํ า เ นิ น ก า ร ใน ร ะ บ บ
พบวานักศึกษาผูกูยืมกลุม
ดังกลาวเปนผูที่มีรหัสผาน
ในระบบแล ว แต ลื ม รหั ส
ผานหรือมีคนดําเนินการ
ในระบบใหจึงไมทราบวา
ตนเองมีรหัสผานแลว
2 . ข อ มู ล ท ะ เ บี ย น
ราษฎรของนักศึกษาผูกูยืม
ไมตรงกับระบบแตพอ

3. ดานการจัดเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา

ชื่อกิจกรรม

ปญหาหรือ
ขอเสนอแนะ
1. กิจกรรมปจฉิมนิเทศและ นําผลประเมิน กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาสูอาชีพ ที่มีภาพรวมนอยที่สุดมา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ป รั บ ป รุ ง ผ ล ก า ร
ณ หอประชุมวไลย
ประเมิ น ในภาพรวม
อลงกรณ
ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.10

เสียงสะทอนของ
นักศึกษา
1. นักศึกษาบางสวนไม
สามารถเขารวมกิจกรรม
ได เ นื่ อ งจากบางส ว นได
งานทําแลวไมสามารถเขา
รวมกิจกรรมได
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ความคาดหวังของนักศึกษา
ตอการเขารวมกิจกรรม
1. นั ก ศึ ก ษาผู กู ยื ม ที่ ไ ม มี
รหั ส ผ า นหรื อ ลื ม รหั ส ผ า น
สามารถรีเช็ตรหัสผานใหมได
โ ด ย ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ร ะ บ บ
e-student loan กรอกขอมูล
หมายเลขบัตรประจําตัวของ
บิดา หรือมารดา ก็จะสามารถ
มีรหัสผานใหมไดทันที
2. สามารถปรับ ปรุง ขอมู ล
ทะเบียนราษฎรของนักศึกษา
ใน ร ะ บ บ e-student loan
ไ ด โ ด ย ใ ช ร หั ส ผ า น ข อ ง
นักศึกษาผูกูยืม

ความคาดหวังของนักศึกษา
ตอการเขารวมกิจกรรม
ปการศึกษา 2560 กองพัฒนา
นักศึกษา จัดใหงานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ เพิ่มชอง
ทางในการประชาสัมพันธให
มากขึ้น เชน เว็บไซต เพจ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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ชื่อกิจกรรม

ปญหาหรือ
เสียงสะทอนของ
ขอเสนอแนะ
นักศึกษา
ดานที่มีผลการประเมิน 2. จั ดกิ จกรรมตรงกั บ
น อ ยที่ สุ ด คื อ ด า นการ คณะ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
มี ค ว ามเ หม าะส มใ น
ระดั บ ใด มี ผ ลประเมิ น
คะแนนเฉลี่ ย เท า กั บ
3.89 อยูในระดับมาก

ความคาดหวังของนักศึกษา
ตอการเขารวมกิจกรรม
เสียง ตามสาย หนังสือ
ประชาสัมพันธตามหนวยงาน
ภายในและภายนอก ป
การศึกษา 2561 ยังมีนักศึกษา
ที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรม
ได ปการ ศึกษา 2562 กอง
พัฒนานักศึกษา ตั้งเปน
กิจกรรมบังคับเพื่อใหนักศึกษา
ไดเขารวมกิจกรรมทุกคน

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.4.5(1)
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการใหคําปรึกษา ประจําปการศึกษา 2561
1.4.5(2)
แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
ประจําป 2561
1.4.5(3)
แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานการจัดเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
1.4.5(4)
รายงานประชุมกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562
 ขอ 6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาและคณะตางๆ มีการบริการขอมูลขาวสารใหกับศิษยเกา ทั้ง
ดานการสมัครงาน ขาวสารดานความรูทั่วไป ขาวสารดานแนะนําอาชีพ ขาวสารดานสุขภาพ เปนตน ใหกับ
นักศึกษาและศิษยเกาผานสื่อและหนวยงานตางๆ เชน การติดประกาศ จดหมายอิเล็กทรอนิกส และ
โทรศัพท เว็บไซต Facebook (เอกสารหมายเลข 1.4.6 (1)) อีกทั้งนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลว
สามารถเขา มาสมั ค รเป น สมาชิ ก ตลอดจนบุ คคลภายนอกที่ มี ความประสงค ร วมเป นสมาชิก เพื่อทาง
มหาวิทยาลัยจะไดติดตอสื่อสารกับศิษยเกาในโอกาสตางๆ ได (เอกสารหมายเลข 1.4.6 (2)) มีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศิษยเกา ดังนี้
1. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) วันที่ 1 ตุลาคม – 15
ธันวาคม 2561 ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ ผูเขารวมโครงการ
สามารถนําชั่วโมงพัฒนาความรู (CPD) ทางดานผูทําบัญชี ผูสอบบัญชี ไปยื่นตอสภาวิชาชีพบัญชีได และเปน
อี ก ช อ งทางในการหารายได ใ ห กั บ มหาวิ ท ยาลั ย และเป น การประชาสั ม พั น ธ ส าขาวิ ช าการบั ญ ชี ข อง
มหาวิทยาลัยดวย (เอกสารหมายเลข 1.4.6 (3))
2. โครงการพัฒนาศิษยเกาคณะครุศาสตร วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ หองประชุม 7301 และหอง
ประชุมราชพฤกษ ผูเขารวมอบรมไดรับความรูเกี่ยวกับ “สมรรถนะครูยุค 4.0” ขั้นตอนการเตรียมและแนว
ทางการพัฒนาความกาวหนาในหนาที่การงานดานใดบาง ถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิต และเทคนิคใน
การเตรี ยมตั วเพื่ อพิ ชิตสนามสอบ ในการสอบบรรจุ ขาราชการครู เคล็ ดลับ ในการทํ าข อสอบ (เอกสาร
หมายเลข 1.4.6 (4))
3. กิจกรรมคืนสูเหลาชาวสิ่งแวดลอม วันที่ 7 เมษายน 2562 ณ หอง 5103 อาคาร 5 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศิษยเกาไดมีโอกาสในการถายทอดประสบการณที่รับจากการทํางาน การแนะ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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แนวในการทํางานใหกับรุนนองหลังจบการศึกษา การบูรณการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (เอกสารหมายเลข 1.4.6 (5))
4. โครงการพัฒนาความรูทางดานบัญชีสําหรับการทดสอบเปนผูตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (วิทย)
วันที่ 1 พฤษภาคม -31 พฤษภาคม 2562 ณ หอง MS308 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ (เอกสารหมายเลข 1.4.6 (6))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.4.6(1)
เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา และเว็บไซตคณะ
1.4.6(2)
ฐานขอมูลศิษยเกา
1.4.6(3)
โครงการสัมมานาเพื่อพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) วันที่ 1 ตุลาคม –
15 ธันวาคม 2561 ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ
1.4.6(4)
โครงการพัฒนาศิษยเกาคณะครุศาสตร วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ หองประชุม 7301
และหองประชุมราชพฤกษ
1.4.6(5)
กิจกรรมคืนสูเหลาชาวสิ่งแวดลอม วันที่ 7 เมษายน 2562 ณ หอง 5103 อาคาร 5
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4.6(6)
โครงการพัฒนาความรูทางดานบัญชีสําหรับการทดสอบเปนผูตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
(วิทย) วันที่ 1 พฤษภาคม-31 พฤษภาคม 2562 ณ หอง MS308 อาคารคณะวิทยาการ
จัดการ
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ
6 ขอ (ขอ1-6)

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 1.4
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การจัดกิจกรรมใหกับศิษยเกา
ควรจัดกิจกรรมดานวิชาชีพใหกับศิษยเกา เพื่อ
2. การประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารกับศิษยเกา
สามารถนําไปประกอบอาชีพเสริมได
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.4
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูชวยศาสตราจารยอาทิมา แปนธัญญานนท

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท : 02-909-1428
E-mail : nisa@vru.ac.th
varaporn2548@hotmail.com

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

: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: รอบปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)
:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
 ขอ 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คําสั่งที่ 1044/2561
ลงวั น ที่ 1 พฤษภาคม 2561 กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษามี ก ารจั ด ทํ า แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ปงบประมาณ 2562 (เอกสารหมายเลข 1.5.1(1)) โดยมีการประชุมกับคณะกรรมการบริหารกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา โดยใหมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 ดาน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
409 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จากนั้น ไดดําเนินการประชุม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา โดยคณะกรรมการองคการนักศึกษาและสภานักศึกษา ประธานนักศึกษาทุกคณะ เขารวมประชุม
จัดทําแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยไดนําปญหาและขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จากปงบประมาณ 2561 มาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2562 เมื่อไดแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาแลว ไดเสนอแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตอกองพัฒนานักศึกษา และกองพัฒนา
นักศึกษา ไดนําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเสนอตอกองนโยบายและแผน ในวันที่ 26 กรกฎาคม
2561 เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตอไป เมื่อไดรับการอนุมัติ แลวไดดําเนินการตาม
แผนปฏิบั ติก ารโดยดําเนิน กิจกรรมโดยนักศึกษา และมีการกํากั บดู แลและใหคํ าแนะนํ าโดยกองพั ฒนา
นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.5.1(2)) - (เอกสารหมายเลข 1.5.1(5))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.5.1(1)
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปงบประมาณ 2562
1.5.1(2)
รายงานการประชุม วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
1.5.1(3)
คําสั่งแตงตั้งองคการบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา
1.5.1(4)
คําสั่งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ป 2561
1.5.1(5)
รายการการประชุม วันที่ 15 มิถุนายน 2561
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 ขอ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรม
ทั้ง 5 ประเภทอยางครบถวน รายละเอียดแตละกิจกรรมโดยแยกเปนดานตางๆ ดังนี้
1. กิจกรรมส งเสริมคุ ณลัก ษณะบัณฑิต ที่พึง ประสงค ที่กํา หนดโดยสถาบั น ซึ่ งมหาวิท ยาลั ย
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิ ตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น” มีการจัดกิจกรรม 5
กิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณ อัตลักษณวไลยอลงกรณ “กิจกรรมจิตอาสา” ใน

ระหวางวันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบานทัพหลวง อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
(เอกสารหมายเลข 1.5.2(1))
1.2 กิจ กรรมค า ยอาสา 6 ราชภัฏ ครั้งที่ 5 วัน ที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนหมูบานปาไมซับลังกา อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี (เอกสารหมายเลข 1.5.2(2))
1.3 กิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.5.2(3))
1.4 กิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.5.2(4))
1.5 กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณ อัตลักษณวไลยอลงกรณ “กิจกรรมจิตอาสา” ใน
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสาร
หมายเลข 1.5.2(5))
2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ มีการจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม ไดแก
2.1 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก วันที่

11 –16 พฤศจิ กายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จังหวัดนครปฐม
(เอกสารหมายเลข 1.5.2(6))
2.2 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม วันที่
11– 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (เอกสารหมายเลข
1.5.2(7))
2.3 กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 “เจาฟาเกมส” วันที่ 12 –
16 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข
1.5.2(8))
2.4 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 30 วันที่
18 - 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี (เอกสารหมายเลข 1.5.2(9))
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม มีการจัดกิจกรรม 5 กิจกรรม ไดแก
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3.1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณ อัตลักษณวไลยอลงกรณ “กิจกรรมจิตอาสา” ใน

ระหวางวันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบานทัพหลวง อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
(เอกสารหมายเลข 1.5.2(1))
3.2 กิจ กรรมค า ยอาสา 6 ราชภัฏ ครั้งที่ 5 วัน ที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนหมูบานปาไมซับลังกา อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี (เอกสารหมายเลข 1.5.2(2))
3.3 กิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.5.2(3))
3.4 กิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.5.2(4))
3.5 กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณ อัตลักษณวไลยอลงกรณ “กิจกรรมจิตอาสา” ใน
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสาร
หมายเลข 1.5.2(5))
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม มีการจัดกิจกรรม 5 กิจกรรม ไดแก

4.1 กิจกรรมโครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.5.2(10))
4.2 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา วันที่ 22 พฤษภาคม
2562 ณ หอประชุ ม วไลยอลงกรณ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
(เอกสารหมายเลข 1.5.2(11))
4.3 กิจกรรม “ราชพฤกษชอใหม” ประจําปการศึกษา 2561 วันที่ 19 – 20 มิถุนายน
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.5.2(12))
4.4 โครงการรับนองใหมตามหลักจริยธรรมและการรณรงคปลอดเหลาในสถานศึกษา ป
การศึกษา 2561 วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.5.2(13))
4.5 กิจกรรมไหวครู ประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ณ อาคาร 80 ป
วไลยอลงกรณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ( เอกสารหมายเลข
1.5.2(14))
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรม 5 กิจกรรม ไดแก
5.1 กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.5.2(15))

5.2 โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.5.2(16))
5.3 กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณ Alive
Park Hall ชั้น G ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต (เอกสารหมายเลข 1.5.2(17))
5.4 โครงการประเพณี วั น สงกรานต ประจํ า ป 2562 วั น ที 10 เมษายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.5.2(18))

53

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

5.5 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 1.5.2(19))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.5.2(1)
สรุปรายงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณ อัตลักษณวไลยอลงกรณ “กิจกรรม
จิตอาสา” ในระหวางวันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบานทัพหลวง
อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว
1.5.2(2)
สรุปรายงานกิจกรรมคายอาสา 6 ราชภัฏ ครั้งที่ 5 วันที่ 30 เมษายน – 4
พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนหมูบานปาไมซับลังกา อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี
1.5.2(3)
สรุปรายงานกิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1 เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ในวันพุธที่ 8
พฤษภาคม 2562
1.5.2(4)
สรุปรายงานกิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน
2562
1.5.2(5)
สรุปรายงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณ อัตลักษณวไลยอลงกรณ “กิจกรรม
จิตอาสา” ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562
1.5.2(6)
สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบ
คัดเลือก วันที่ 11 –16 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร จ.นครปฐม
1.5.2(7)
สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบ
มหกรรม วันที่ 11– 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
1.5.2(8)
สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 “เจาฟาเกมส”
วันที่ 12 – 16 มีนาคม 2562
1.5.2(9)
สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง
ครั้งที่ 30 วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
1.5.2(10)
สรุปรายงานกิจกรรมโครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในวันที่ 5
ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.5.2(11)
สรุปรายงานกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา วันที่
22 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ
1.5.2(12)
สรุปรายงานโครงการรับนองใหมตามหลักจริยธรรมและการรณรงคปลอดเหลาใน
สถานศึกษา ปการศึกษา 2561 วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562
1.5.2(13)
สรุปรายงานกิจกรรม “ราชพฤกษชอใหม” ประจําปการศึกษา 2561 วันที่ 19 –
20 มิถุนายน 2562
1.5.2(14)
สรุปรายงานกิจกรรมไหวครู ประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 25 กรกฏาคม 2562
ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ
1.5.2(15)
สรุปรายงานกิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561
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หมายเลขเอกสาร
1.5.2(16)
1.5.2(17)
1.5.2(18)
1.5.2(19)

รายการเอกสาร
สรุปรายงานโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 5
ธันวาคม 2561
สรุปรายงานกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย วันที่ 3 เมษายน 2562
ณ บริเวณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต
สรุปรายงานโครงการประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2562 วันที 10 เมษายน 2562
สรุปรายงานโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

 ขอ 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกผูนํานักศึกษา
องคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ประธานชมรม โดยมหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมประกันคุณภาพ
แก นั กศึ ก ษา PDCA ในวั น ที่ 7 พฤศจิ กายน 2561 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ เพื่อใหผูนํานักศึกษา องคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ประธานชมรม ไดเพิ่มพูนความรู
ทักษะเกี่ยวกับระบบกลไกการประกันคุณภาพ รวมทั้งบทบาทหนาที่ของนักศึกษาในการสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.5.3(1)) จึงสงผลใหนักศึกษามีความรูและ
ทักษะในการประกันคุณภาพ และสามารถนําไปใชในการเขียนโครงการและดําเนินโครงการไดอยางเปน
ระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพตามระบบกลไกประกันคุณภาพ เชน ชมรมครูวิทยจิตอาสา, ชมรม
พุทธศาสน, องคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมนาฏศิลปรวมสมัย (เอกสารหมายเลข 1.5.3.2)) (เอกสารหมายเลข 1.5.3.5)) โดยนักศึกษาเปนผูเสนอและดําเนินโครงการ

รายการเอกสารหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.5.3(1)
สรุปรายงานกิจกรรมโครงการอบรมประกันคุณภาพแกนักศึกษา PDCA ในวันที่ 7
พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.5.3 (2)
สรุปรายงานโครงการครูวิทยจิตอาสาเพื่อทักษะทางวิทยาศาสตรใหแกเยาวชน วันที่
27 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ ตําบลคลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
1.5.3 (3)
สรุปรายงานโครงการพุทธศาสนอาสาพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลน วันที่ 6
กุมภาพันธ – 4 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนวัดปทุมทอง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
1.5.3 (4)
สรุปรายงานโครงการกิจกรรม Staff VRU วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2562
1.5.3 (5)
สรุปรายงานกิจกรรมนําเสนอผลงานสรางสรรคทางศิลปะการแสดงในระดับชาติและ
นานาชาติ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ กรุงเทพ
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 ขอ 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
กองพัฒนานักศึกษา มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม ในปงบประมาณ 2562 และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน ในปงบประมาณ
2562 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน กองพัฒนานักศึกษามีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําเร็จตามแผนของกองพัฒนานักศึกษา จํานวน 28 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 บรรลุเปาหมาย
รายละเอียดดังนี้
1.ดานกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น”
วัน/
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ/ การประเมินผลความสําเร็จ
ผลการดําเนินการ
ปญหาในการดําเนิน
นําผลการประเมิน
เดือน/ป
กิจกรรม
กิจกรรม/ขอเสนอแนะ
มาปรับปรุง
14 - 16 กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสู
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
1.มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม สภาพอากาศมีฝนตกทํา ประชุม
กันยายน เอกลักษณ อัตลักษณ
รวมในกิจกรรม
กิจกรรม จํานวน 41 คน
จํานวน 41 คน
ใหทาสีไดบางชวงเวลา
คณะกรรมการ
2561 วไลยอลงกรณ “กิจกรรม
2. เพื่อใหนักศึกษามี
2. นักศึกษามีเครือขาย
2. นักศึกษามีเครือขาย
กําหนดวันจัด
จิตอาสา”
เครือขายระหวางคณะ/
ระหวางคณะ/วิทยาลัย จํานวน ระหวางคณะ/วิทยาลัย จํานวน
กิจกรรมไมใหอยู
วิทยาลัย
ไมนอยกวา 7เครือขาย
9 เครือขาย
ในชวงฤดูฝน
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
3. ผลการประเมินความพึง
3. มีผลการประเมิน คาเฉลี่ย
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา พอใจในการจัดกิจกรรมไมนอย เทากับ 4.30
3.51
กวา 3.51
30
กิจกรรมคายอาสา
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
1. อาหารอรอย
ประชุมหารือเตรียม
เมษายน 6 ราชภัฏ
รวมในกิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรม จํานวน 85 คน
กิจกรรม จํานวน 85 คน
2. นักศึกษาทุก
หาสถานที่จัด
–4
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย 2. มีนักศึกษาเขารวม
2. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม มหาวิทยาลัยใหความ
กิจกรรมในครั้ง
พฤษภาคม
ระหวางมหาวิทยาลัย
กิจกรรม ทั้ง 6 มหาวิทยาลัย ทั้ง 6 มหาวิทยาลัย
รวมมือในการทํากิจกรรม ตอไป
2562
3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
3. ภูมิทัศนของโรงเรียนดีขึ้น 3. มีผลการประเมินความพึง เปนอยางดี
โรงเรียน
4. ผลการประเมินความพึง พอใจในการจัดกิจกรรม
4. นักศึกษามีความพึงพอใจ พอใจในการจัดกิจกรรมไมนอย คาเฉลี่ยเทากับ 4.00
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา กวา 3.51
3.51
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1.ดานกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น” (ตอ)
วัน/
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ/ การประเมินผลความสําเร็จ
ผลการดําเนินการ
ปญหาในการดําเนิน
นําผลการประเมิน
เดือน/ป
กิจกรรม
กิจกรรม/ขอเสนอแนะ
มาปรับปรุง
8
กิจกรรมจิตอาสาเราทํา
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
1. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม มีนั ก ศึก ษาสนใจเขา ร ว ม ปรั บ แผนการจั ด
พฤษภาคม ความดีดวยหัวใจครั้งที่ 1 รวมในกิจกรรมจิตอาสาของ กิจกรรม จํานวน 200 คน
จํานวน 324 คน
กิจกรรมเปนจํานวนมาก กิ จ กรรมโดยกอง
2562
มหาวิทยาลัย
2. มีเครือขายระหวางคณะ/
2. มีเครือขายระหวางคณะ/ ทําใหอุปกรณไมเพียงพอ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาได
2. เพื่อใหนักศึกษามี
วิทยาลัยอยางนอย 3
วิทยาลัย จํานวน 6เครือขาย
กําหนดจํานวนงาน
เครือขายระหวางคณะ/
เครือขาย
3. มีผลการประเมิน คาเฉลี่ย
และจํานวนคนใหมี
วิทยาลัย
3. ผลการประเมินความพึง เทากับ 4.30
ความเหมาะสม
3. นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไมนอย
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
กวา 3.51
นอยกวา 3.51
5
กิจกรรมจิตอาสาเราทํา
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
1. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม มีนั ก ศึก ษาสนใจเขา ร ว ม ปรั บ แผนการจั ด
มิถุนายน ความดีดวยหัวใจ ครั้งที่ 2 รวมในกิจกรรมจิตอาสาของ กิจกรรม จํานวน 200 คน
จํานวน 18 คน
กิ จ กรรมน อ ยเนื่ อ งจาก กิ จ กรรมโดยกอง
2562
มหาวิทยาลัย
2. มีเครือขายระหวางคณะ/
2. มีเครือขายระหวางคณะ/ เปนชวงปดภาคเรียน
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาได
2. เพื่อใหนักศึกษามี
วิทยาลัยอยางนอย 3
วิทยาลัย จํานวน 6เครือขาย
กําหนดจํานวนงาน
เครือขายระหวางคณะ/
เครือขาย
3. มีผลการประเมิน คาเฉลี่ย
และจํานวนคนใหมี
วิทยาลัย
3. ผลการประเมินความพึง เทากับ 4.00
ความเหมาะสม
3. นักศึกษามีความ
พอใจในการจัดกิจกรรมไมนอย
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม กวา 3.51
นอยกวา 3.51

57

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1.ดานกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น” (ตอ)
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ/ การประเมินผลความสําเร็จ
ผลการดําเนินการ
ปญหาในการดําเนิน
นําผลการประเมินมา
กิจกรรม
กิจกรรม/ขอเสนอแนะ
ปรับปรุง
19 มิถุนายน โครงการพัฒนาอัต
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
1. มีนักศึกษาเขารวม
ใหปรับแนวทางการการ ปรับแผนการจัดกิจกรรม
2562
ลักษณนักศึกษาวไลย รวมในกิจกรรมจิตอาสาของ กิจกรรม จํานวน 1,000 คน
กิจกรรม จํานวน 1,531 คน
ประชาสัมพันธกิจกรรม โดยกองพัฒนานักศึกษาได
อลงกรณ ในพระบรม มหาวิทยาลัย
2. มีเครือขายระหวางคณะ/ 2. มีนักศึกษาทั้ง 7 คณะ
จิตอาสาใหมคี วาม
สรางเพจ เด็กจิตอาสา
ราชูปถัมภ
2. เพื่อใหนักศึกษามี
วิทยาลัยอยางนอย 7
และ 1 วิทยาลัย และมรภ.
นาสนใจ
มรภ.วไลยอลงกรณ เพื่อให
Big Cleaning Day เครือขายระหวางคณะ/
เครือขาย
วไลยอลงกรณ สระแกว
นักศึกษาไดทราบขอมูล
วิทยาลัย
3. ผลการประเมินความพึง จํานวน 9 เครือขาย
การทํากิจกรรมและสมัคร
3. นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
3. มีผลการประเมิน
เขารวมกิจกรรมจิตอาสาได
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51
คาเฉลี่ยเทากับ 3.98
ตามความสมัครใจ
นอยกวา 3.51
2.ดานกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
11-16 กิจกรรมการแขงขัน
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
1. มีนักศึกษาเขารวม
เนื่องจากนักกีฬามีการ เนื่องจากงบประมาณมี
พฤศจิกายน กีฬามหาวิทยาลัยแหง รวมในกิจกรรมการแขงขัน
กิจกรรม จํานวน 87 คน
กิจกรรม จํานวน 87 คน
ฝกซอมมากกวา 2
จํานวนจํากัด จึงจัด
2561
ประเทศไทย ครั้งที่ 46 กีฬามหาวิทยาลัยแหง
2. มีนักศึกษาที่มี
2. มีนักศึกษามี
เดือนจึงควรเพิ่มเบี้ย
ประชุมพิจารณาเพื่อ
รอบคัดเลือก
ประเทศไทย
ความสามารถดานกีฬาเพื่อ
ความสามารถดานกีฬาเพื่อ
เลี้ยงในการฝกซอม
คัดเลือกการสงทีมเขารวม
2. มหาวิทยาลัยดําเนินการ เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยอยาง เปนตัวแทนมหาวิทยาลัย
การแขงขันเพื่อให
คัดเลือกนักศึกษาที่มี
นอย 4 ชนิดกีฬา
จํานวน 7 ชนิดกีฬา
เหมาะสมกับจํานวน
ความสามารถดานกีฬาเพื่อ
3. ผลการประเมินความพึง
3. มีผลการประเมิน
งบประมาณ
เปนตัวแทนมหาวิทยาลัย
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
คาเฉลี่ยเทากับ 4.50
3. นักศึกษามีความพึง
นอยกวา 3.51
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51
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2.ดานกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ (ตอ)
วัน/เดือน/
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ
ป
22 - 31 กิจกรรมการแขงขันกีฬา 1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
มกราคม ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห ง รวมในกิจกรรม
2562
ประเทศไทย ครั้งที่ 46
2. มหาวิทยาลัยดําเนินการ
รอบมหกรรม
คัดเลือกนักศึกษาที่มี
ความสามารถดานกีฬาเพื่อ
เปนตัวแทนมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51
12 - 16 กิจกรรมการแขงขันกีฬา 1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
มีนาคม ภายในมหาวิทยาลัย
ในกิจกรรม
2562
“เจาฟาเกมส”
2. เพื่อใหนักศึกษามี
เครือขายระหวางคณะ/
วิทยาลัย
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51

การประเมินผลความสําเร็จ

ผลการดําเนินการ

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 11 คน
2. มีนักศึกษาที่มี
ความสามารถดานกีฬาเพื่อ
เปนตัวแทนมหาวิทยาลัย
อยางนอย 2 ชนิดกีฬา
3. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 1,500 คน
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 7 คณะ 1
วิทยาลัย/มรภ.วไลยอลงกรณ
สระแกว และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (เสาร-อาทิตย)
3. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 11 คน
2. มีนักศึกษามีความ
สามารถดานกีฬาเพื่อเปน
ตัวแทนมหาวิทยาลัยจํานวน
2 ชนิดกีฬา
3. มีผลการประเมิน
คาเฉลี่ยเทากับ 4.50
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1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 1,500 คน
2. มีนักศึกษาทั้ง 7 คณะ
และ 1 วิทยาลัย/มรภ.วไลย
อลงกรณ สระแกวนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (เสารอาทิตย)
3. มีผลการประเมิน
คาเฉลี่ยเทากับ 4.02

ปญหาในการดําเนิน
กิจกรรม/ขอเสนอแนะ
เนื่องจากนักกีฬามีการ
ฝกซอมมากกวา 2 เดือน
จึงควรเพิ่มเบี้ยเลีย้ งใน
การฝกซอม

นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง
เนื่องจากงบประมาณมี
จํานวนจํากัด จึงจัด
ประชุมพิจารณาเพื่อ
คัดเลือกการสงทีมเขา
รวมการแขงขันเพื่อให
เหมาะสมกับจํานวน
งบประมาณ

1. ดานการแขงขัน
กีฬาในวันที่ 12 มีนาคม
2562 การตกลงเกี่ยวกับ
การแขงขันระหวาง
นักกีฬากับกรรมการ
ประกอบดวย 1.1 การ
แขงขันฟุตบอล 7 คน มี
ปญหาดานสนามแขงขัน
ไมเหมาะสม
1.2 การแขงขัน
ตะกรอ มีการปรับลดวัน
แขงขันใหเสร็จสิ้นเร็วขึ้น
2. ดานขบวนพาเหรด
มีการเปลี่ยนแปลง

1. ปฏิบัติตามกฏ
กติกา และหาขอยุติ
ตามมติที่ประชุมระหวาง
กรรมการ ผูควบคุมทีม
และนักกีฬา ทุกทีมทํา
การประชุมกอนการ
แขงขัน 1 วัน เพื่อใหผู
ควบคุมทีม นักกีฬาทุก
ทีมรับทราบ กฏ กติกา
ของแตละชนิดกีฬา
2. หากมีการเปลี่ยน
แปลงรายชื่อผูถือปาย
ผูถือธง ให แจงการ
เปลี่ยนแปลงตอผู
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2.ดานกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ (ตอ)
วัน/เดือน/
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ
ป

19 - 23
มีนาคม
2561

กิจกรรมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตรภาคกลาง
ครั้งที่ 29

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรม
2. เพื่อใหนักศึกษามี
เครือขายระหวางมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51
3.ดานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
14 - 16 กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสู
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
กันยายน เอกลักษณ อัตลักษณว
รวมในกิจกรรม
2561
ไลยอลงกรณ “กิจกรรม
2. เพื่อใหนักศึกษามี
จิตอาสา”
เครือขายระหวางคณะ/
วิทยาลัย
3. นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51

การประเมินผลความสําเร็จ

ผลการดําเนินการ

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 93 คน
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 6 มหาวิทยาลัย
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 93 คน
2. มีนักศึกษาทั้ง 6
มหาวิทยาลัยเขารวม
3. มีผลการประเมิน
คาเฉลี่ยเทากับ 4.50

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 41 คน
2. นักศึกษามีเครือขาย
ระหวางคณะ/วิทยาลัย จํานวน
ไมนอยกวา 7 เครือขาย
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไมนอย
กวา 3.51

1. มี นั ก ศึ ก ษาเข าร ว ม สภาพอากาศมีฝนตก
กิจกรรม จํานวน 41 คน
ทําใหทาสีไดบาง
2. นักศึกษามีเครือขาย
ชวงเวลา
ระหวางคณะ/วิทยาลัย
จํานวน 9 เครือขาย
3. มีผลการประเมิน
คาเฉลี่ยเทากับ 4.30
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ปญหาในการดําเนิน
กิจกรรม/ขอเสนอแนะ
รายชื่อผูถือปาย
ผูถือธงในวันงานพิธีเปด
การแขงขันทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในฝายพิธีการ

นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง
ประสานงานกองพัฒนา
นักศึกษากอนวันงานอยาง
นอย 2 วัน เพื่อสงขอมูล
ใหฝายพิธีการและพิธีกร
ตอไป
นักกีฬามีการฝกซอม
1. หางบประมาณ
กีฬามากกวา 1 เดือน
สนับสนุนการฝกซอม
แตมีงบประมาณ
กีฬาจากหนวยงาน
สนับสนุนการฝกซอม
ภายนอก
กีฬาไมเกิน 1 เดือนหรือ 2. ชื้อชุดแขงขัน 1
นอยกวา
ครั้งแตใชแขงขันตลอด
ทั้งปงบประมาณ
ประชุ ม คณะกรรมการ
กํ า หนดวั น จั ด กิ จ กรรม
ไมใหอยูในชวงฤดูฝน

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

3.ดานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม (ตอ)
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ
30 เมษายน กิจกรรมคายอาสา 6
–4
ราชภัฏ
พฤษภาคม
2562

8 พฤษภาคม กิจกรรมจิตอาสาเรา
2562
ทําความดีดวยหัวใจ
ครั้งที่ 1

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรมจิตอาสา
2. เพื่อใหนักศึกษามี
เครือขายระหวาง
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
โรงเรียน
4. นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรมจิตอาสาของ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหนักศึกษามี
เครือขายระหวางคณะ/
วิทยาลัย
3. นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51

การประเมินผลความสําเร็จ

ปญหาในการดําเนิน
นําผลการประเมินมา
กิจกรรม/ขอเสนอแนะ
ปรับปรุง
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
1. อาหารอรอย
ประชุมหารือเตรียมหา
กิจกรรม จํานวน 85 คน
กิจกรรม จํานวน 85 คน
2. นักศึกษาทุก
สถานทีจ่ ัดกิจกรรมใน
2. มีนักศึกษาเขารวม
2. มีนักศึกษาเขารวม
มหาวิทยาลัยใหความ
ครั้งตอไป
กิจกรรม ทั้ง 6 มหาวิทยาลัย กิจกรรมทั้ง 6 มหาวิทยาลัย รวมมือในการทํากิจกรรม
3. ภูมิทัศนของโรงเรียนดีขึ้น
3. มีผลการประเมินความ เปนอยางดี
4. ผลการประเมินความพึง พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
พอใจในการจัดกิจกรรมไมนอย คาเฉลี่ยเทากับ 4.00
กวา 3.51
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 200 คน
2. มีเครือขายระหวางคณะ/
วิทยาลัยอยางนอย 3
เครือขาย
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไมนอย
กวา 3.51
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ผลการดําเนินการ

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 324 คน
2. มีเครือขายระหวาง
คณะ/วิทยาลัย จํานวน 6
เครือขาย
3. มีผลการประเมิน
คาเฉลี่ยเทากับ 4.30

มีนั ก ศึก ษาสนใจเขา ร ว ม ปรับแผนการจัด
กิจกรรมเปนจํานวนมาก กิจกรรมโดยกองพัฒนา
ทําใหอุปกรณไมเพียงพอ นักศึกษาไดกําหนด
จํานวนงานและจํานวน
คนใหมีความเหมาะสม

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

3.ดานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม(ตอ)
วัน/เดือน/
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ
ป
5
กิจกรรมจิตอาสาเรา
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
มิถุนายน ทําความดีดวยหัวใจ ในกิจกรรมจิตอาสาของ
2562 ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหนักศึกษามี
เครือขายระหวางคณะ/วิทยาลัย
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51
19
โครงการพัฒนา
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม
มิถุนายน อัตลักษณนักศึกษา ในกิจกรรมจิตอาสาของ
2562 วไลยอลงกรณ ใน
มหาวิทยาลัย
พระบรมราชูปถัมภ
2. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
Big Cleaning Day ระหวางคณะ/วิทยาลัย
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51

การประเมินผลความสําเร็จ
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 200 คน
2. มีเครือขายระหวาง
คณะ/วิทยาลัยอยางนอย
3 เครือขาย
3. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 1,000 คน
2. มีเครือขายระหวาง
คณะ/วิทยาลัยอยางนอย
7 เครือขาย
3. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51
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ผลการดําเนินการ
1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 18 คน
2.มีเครือขายระหวาง
คณะ/วิทยาลัย จํานวน
6 เครือขาย
3. มีผลการประเมิน
คาเฉลี่ยเทากับ 4.00
1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 1,531
คน
2. มีนักศึกษาทั้ง 7 คณะ
และ 1 วิทยาลัย และ
มรภ.วไลยอลงกรณ
จ.สระแกว จํานวน
9 เครือขาย
3. มีผลการประเมิน
คาเฉลี่ยเทากับ 3.98

ปญหาในการดําเนิน
กิจกรรม/ขอเสนอแนะ
มีนักศึกษาสนใจเขา
รวมกิจกรรมนอย
เนื่องจากเปนชวง
ปดภาคเรียน

ใหปรับแนวทางการ
การประชาสัมพันธ
กิจกรรมจิตอาสาใหมี
ความนาสนใจ

นําผลการประเมินมาปรับปรุง
ปรับแผนการจัดกิจกรรมโดย
กองพัฒนานักศึกษาไดกําหนด
จํานวนงานและจํานวนคนใหมี
ความเหมาะสม

ปรับแผนการจัดกิจกรรมโดย
กองพัฒนานักศึกษาไดสรางเพจ
เด็กจิตอาสา มรภ.วไลยอลงกรณ
เพื่อใหนักศึกษาไดทราบขอมูล
การทํากิจกรรมและสมัครเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสาไดตาม
ความสมัครใจ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

4.ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
วัน/เดือน/
กิจกรรม
วัตถุประสงคของ
ป
โครงการ
5 ธันวาคม กิจกรรมพิธีอัญเชิญตรา 1. เพื่อใหนักศึกษามี
2561
พระราชลัญจกร
สวนรวมในกิจกรรมพิธี
อัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร
2. นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51
1
กิจกรรมปจฉิมนิเทศ
พฤษภาคม นักศึกษาสูอาชีพ
ประจําปการศึกษา
2562
2560 และปจฉิมนิเทศ
นักศึกษา กยศ.
ประจําปการศึกษา
2560

1. เพื่อใหนักศึกษาที่
จะสําเร็จการศึกษามี
สวนรวมกิจกรรม
2. นักศึกษามีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา
3.51

การประเมินผลความสําเร็จ

ผลการดําเนินการ

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 1,500 คน
2. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทั้ง 7 คณะ 1
วิทยาลัย
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 300 คน
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51

1. มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 1,500
คน
2. มีนักศึกษาทั้ง
7 คณะ และ 1 วิทยาลัย
3. มีผลการประเมิน
คาเฉลี่ยเทากับ 4.13
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1. มีนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรม จํานวน
300 คน
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม คาเฉลีย่ เทากับ
4.09

ปญหาในการดําเนิน
กิจกรรม/ขอเสนอแนะ
1. นักศึกษาบางคนที่
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ไมมาปฏิบัตหิ นาที่ใน
วันจัดกิจกรรม
2. นักศึกษาบางคนไม
สามารถเขารวมกิจกรรมได
เนื่องจากเปน
วันหยุดราชการ
1. นักศึกษาบางสวนไม
สามารถเขารวมกิจกรรมได
เนื่องจากบางสวนไดงาน
ทําแลวไมสามารถเขารวม
กิจกรรมได
2. จัดกิจกรรมตรงกับ
คณะ

นําผลการประเมินมาปรับปรุง
1. กําหนดผูปฎิบตั ิหนาที่แต
ละดานใหชัดเจนและกําหนด
บุคคลากรกํากับดูแลนักศึกษา
อยางเครงครัด
2. ควรจัดกิจกรรมในวันและ
เวลาราชการ
1. ควรมีการประชาสัมพันธ
ป า ยประชาสั ม พั น ธ เว็ บ ไซต
เว็ บเ พจ แล ะห นั งสื อแ จ ง
ประชาสัมพันธตามหนวยงาน
2. ประชุมหาวันที่ไมตรงกับ
กิจกรรมของคณะ
3. ควรมี ป ฏิ ทิ น กลางของ
มหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

4.ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (ตอ)
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ
24 มิถุนายน
– 12
กรกฎาคม
2562

กิจกรรมรณรงคการรับ
นองใหมตามหลัก
จริยธรรมและรณรงค
ปลอดเหลาใน
สถานศึกษา

เพื่อใหนักศึกษามีการรับนอง
ใหมตามหลักจริยธรรมและ
รณรงคปลอดเหลาใน
สถานศึกษา

การประเมินผล
ความสําเร็จ
รายงานผลการรับนองใหม
ตามหลักจริยธรรมและ
รณรงคปลอดเหลาใน
สถานศึกษา

19 - 20
มิถุนายน
2562

กิจกรรมราชพฤกษชอ
ใหม

1. เพื่อใหนักศึกษาใหมไดมี
สวนรวมในกิจกรรม
2. เพื่อใหนักศึกษาใหมไดทํา
กิจกรรมรวมกับผูนํานักศึกษา
3. เพื่อใหนักศึกษามีเครือขาย
ระหวางคณะ
4. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม และไดทํากิจกรรม
รวมกับผูนํานักศึกษา จํานวน
1,500 คน
2. มีนักศึกษาทั้ง 7 คณะ
และ 1 วิทยาลัย
3. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51
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ผลการดําเนินการ
รูปภาพการรับนองใหม
ตามหลักจริยธรรมและ
รณรงคปลอดเหลาใน
สถานศึกษา

1. มีนักศึกษามีสวนรวม
ในกิ จ กรรม และได ทํ า
กิ จกรรมร วมกั บผู นํ า
นักศึกษา จํ านวน 1,531
คน
2. มี นั ก ศึ ก ษ า ทั้ ง 7
คณะและ 1 วิทยาลัย
3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม คาเฉลีย่ เทากับ
4.62

ปญหาในการดําเนิน
กิจกรรม/ขอเสนอแนะ
นักศึกษาไมปฎิบัติตาม
กติกาการรับนอง มีการรับ
นองเกินเวลาที่กําหนด
ผูที่มาประชุม เรื่องการรับ
นองไมไดไปแจงให
นักศึกษาทราบขอมูลหรือ
นักศึกษาทราบขอมูลแลว
ไมปฎิบตั ิตาม
กําหนดการมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทําใหกระทบกับการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม

นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง
คณะ/วิทยาลัยตองกําหนดให
มีอาจารยกํากับดูแลการรับ
นองอยางเครงครัด
ประชุมหัวหนาหมูเรียนเพื่อ
แจงกติกาการรับนอง

ไดรับความรวมมือจาก
เครือขาย นักศึกษา ประธาน
คณะ สตาฟทีมงานเปนอยาง
ดีทําใหสามารถแกปญหาและ
ดําเนินกิจกรรมไปไดอยาง
ราบรื่น

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

4.ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (ตอ)
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
วัตถุประสงคของ
โครงการ
25
กิจกรรมไหวครู
เพื่อใหนักศึกษาไดแสดง
กรกฎาคม
ความเคารพนอม และ
2562
ความกตัญูกตเวทิตา
ตอครู-อาจารย

5.ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
20 – 22
กิจกรรมสืบสาน
พฤศจิกายน ประเพณี
2561
วันลอยกระทง

1. เพื่อใหนักศึกษามี
สวนรวมในกิจกรรมวัน
ลอยกระทง
2. นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51

การประเมินผล
ความสําเร็จ
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม และไดทํากิจกรรม
รวมกับผูนํานักศึกษา จํานวน
1,500 คน
2.มีนักศึกษาทั้ง 7 คณะ
และ 1 วิทยาลัย
3. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51

ผลการดําเนินการ

ปญหาในการดําเนินกิจกรรม/
ขอเสนอแนะ
1. มีนักศึกษามี
1. การจัดที่นั่งบนเวทีของ
สวนรวมในกิจกรรม คณาจารย ระยะชิดกับของเวที
และไดทํากิจกรรม มากเกินไปดูคับแคบ
รวมกับผูนํานักศึกษา 2. ตําแหนงของโพเดียมสําหรับ
จํานวน 1,531 คน พิธีกรดําเนินรายการไมเหมาะสม
2. มีนักศึกษาทั้ง เปนจุดอับ มีเสากั้น ทําใหมุมมอง
7 คณะและ 1
บนเวที และภายในหอประชุมไม
วิทยาลัย
ชัดเจน
3. ผลการ
3. หนังสือเชิญผูมอบทุนเขา
ประเมินความ
รวมงาน ขาดขอความแบบตอบ
พึงพอใจในการจัด รับ และขาดการประสานงาน
กิจกรรม คาเฉลีย่
จํานวนผูเขารวมพิธี
เทากับ 4.30

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
1. มีคนเขารวม
กิจกรรม วันลอยกระทง
กิจกรรม จํานวน
จํานวน 1,500 คน
1,500 คน
2. ผลการประเมินความพึง 2. มีผลการ
พอใจในการจัดกิจกรรมไม ประเมิน 4.60
นอยกวา 3.51
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1. เวทีอยูในบริเวณที่หางไกล
คนดู
2. สถานที่จัดงานไมสะดวกตอ
นางนพมาศเวลาเดินเนื่องจาก
เปนพื้นดินและนางนพมาศ ใส
รองเทาสนสูงมากจึงทําใหเดินไม
สะดวก

นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง
1. ใหเวนระยะหางระหวาง
ขอบเวทีใหเหมาะสม
2. ปรับจุดที่วางโพเดียมให
เหมาะสม เพื่อใหผดู ําเนิน
รายการสามารถมองเห็นบน
เวที และดานลางเวที ได
อยางชัดเจน
3. เพิ่มขอความแบบตอบ
รับการเขารวมพิธีและ
ประสานงานผูเขารวม

1.ประชุมหารือหาสถานที่
ใหมีความเหมาะสม
2. กําชับนักแสดงใหเตรียม
ความพรอมในการแสดงไมให
มีความลาชา
3.จัดสถานที่หองแตงตัวให
มีความเหมาะสม

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

5.ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ตอ)
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม

5 ธันวาคม
2561

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัว
รัชกาลที่ 9

3 เมษายน
2562

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม

วัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรม

การประเมินผล
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินการ

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
1. นักศึกษามีสวนรวม
1. มีคนเขารวม
รวมในกิจกรรม
ใน จํานวน 300 คน
กิจกรรม จํานวน
2. นักศึกษามีความพึง
2. ผลการประเมินความ 300 คน
พอใจในการจัดกิจกรรมไม พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 2. มีผลการ
นอยกวา 3.51
ไมนอยกวา 3.51
ประเมิน คาเฉลีย่
เทากับ 4.58
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน 1. นักศึกษามีสวนรวม
1. มีคนเขารวม
รวมในกิจกรรม
ในกิจกรรม จํานวน 25
กิจกรรม จํานวน 25
2. นักศึกษามีความพึง
คน
คน
พอใจในการจัดกิจกรรมไม 2. ผลการประเมินความ 2. มีผลการ
นอยกวา 3.51
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม ประเมิน คาเฉลีย่
ไมนอยกวา 3.51
เทากับ 4.29
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ปญหาในการดําเนินกิจกรรม/
ขอเสนอแนะ
3. ชุดการแสดงมีความลาชา ใช
เวลาในการเตรียมวัสดุ ฉากที่ใช
ในการแสดงนานเกินไป
4.หองแตงตัวนางนพมาศไม
เหมาะสมไมเอื้ออํานวยตอการ
แตงตัว

นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง

-

-

เนื่องดวยงบประมาณมีจํานวน
จํากัด ทําใหอาจารย บุคลากร
นักศึกษาบางสวนไมสามารถมา
เขารวมกิจกรรมได

-

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

5.ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ตอ)
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
10
เมษายน
2562
26
กรกฎาคม
2562

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต
ประจําป 2561

วัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรมวันสงกรานต
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรม
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกลาเจาอยูห ัว
7
กิจกรรมอบรมให
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู
พฤศจิกายน ความรูการประกัน
ในการเขียนโครงการซึ่งใช
2561
คุณภาพแกนักศึกษา
กระบวนการ PDCA
(PDCA)
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา
3.51

การประเมินผลความสําเร็จ
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 100 คน
2. ผลการประ เมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไมนอย
กวา 3.51
1. นักศึกษา กิจกรรมไมนอย
กวา 3.51

1. นักศึกษามีความรูในการ
เขียนโครงการตามกระบวนการ
PDCA
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไมนอย
กวา 3.51
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ผลการดําเนินการ

ปญหาในการดําเนิน
นําผลการประเมินมา
กิจกรรม/ขอเสนอแนะ
ปรับปรุง
1. มี ค นเข า ร ว มกิ จ กรรม อยากใหมหาวิทยาลัยจัด ประชุมทุกสวนหารือเพื่อ
จํานวน 100 คน
งานวันสงกรานตเปนวัน จัดงานวันสงกรานตในวัน
2. มีผลการประเมิน 4.89 เดียวกันไมจัดแยกคณะ เดียวกัน
1. มีคนเขารวมกิจกรรม
จํานวน 480 คน
2. มีผลการประเมิน
คาเฉลี่ยเทากับ 4.80

มีผูสนใจเขารวมกิจกรรม 1. ดําเนินการจัดพื้นที่
เปนจํานวนมากทําให
ใหเพียงพอสําหรับ
สภาพอากาศไม
ผูเขารวมกิจกรรม
เอื้ออํานวย
2. ปรั บ สถานที่ ใ นตั ก
บาตรเปนในหอประชุม

1. นักศึกษามีความรู ใน
การเขียนโครงการตาม
กระบวนการ PDCA
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
คาเฉลี่ยเทากับ 3.90

นักศึกษาบางชมรมไม
เขารวมการอบรม

ควรกําหนดใหผูนํา
นักศึกษาประธานชมรม
ทุกชมรมเขารวมกิจกรรม
และกําหนดวันทํา
กิจกรรมใหไมตรงกับ
กิจกรรมของคณะ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

6. กิจกรรมดานอื่นๆ
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
6 กุมภาพันธ กิจกรรมเลือกตั้งนายก
2562
องคการนักศึกษาภาค
ปกติ

15
กุมภาพันธ
2562

กิจกรรมวางพวงมาลา

วัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรม
1. เพื่อจัดการเลือกตั้ง
นายกองคการนักศึกษาและ
กรรมการบริหารองคการ
นักศึกษา
2. นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง
พอใจในการจัดกิ จกรรมไม
นอยกวา 3.51

การประเมินผลความสําเร็จ

ผลการดําเนินการ

1. นักศึกษาไดใชสิทธิ์ของ
ตนเองตามหลักประชาธิปไตย
และไดตัวแทนนักศึกษานายก
องคการนักศึกษาและ
กรรมการบริหารองคการ
นักศึกษา
2. นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3.51

1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรมไดใชสิทธิ์ จํานวน
850 คน และไดตัวแทน
นักศึกษานายกองคการ
นักศึกษาและกรรมการ
บริหารองคการนักศึกษา
จํานวน 31 คน
2. มีผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
คาเฉลี่ยเทากับ 4.15
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 100 คน
2. มีผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
คาเฉลี่ยเทากับ 4.00

1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
1. เพื่อใหนักศึกษามีสวน
รวมในกิจกรรม
รวมในกิจกรรม
2. นั ก ศึ ก ษาได น อ มรํ า ลึ ก 2. นักศึกษามีความพึง
ใน พร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ พอใจในการจัดกิจกรรมไม
สมเด็ จ พระราชป ตุ ฉ าเจ า นอยกวา 3.51
ฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวง
เพชรราชสิรินธร
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ปญหาในการดําเนิน
กิจกรรม/ขอเสนอแนะ
สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม
เอื้ออํานวย

นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง
สํารวจพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมใหม

-

-

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2561
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6.กิจกรรมดานอื่นๆ (ตอ)
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
19
มิถุนายน
2562

กิจกรรม
Psychological
screening ใน
นักศึกษาแรกเขา
ประจําปการศึกษา
2562

27
มิถุนายน
2562

กิจกรรมอบรมการ
ใชระบบ
e-student loan

วัตถุประสงคของ
การประเมินผลความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
1.มหาวิทยาลัยไดมี
1. นักศึกษามีสวนรวมใน
ระบบดูแลชวยเหลือ
กิจกรรม จํานวน 1,000 คน
นักศึกษา
2. ผลการประเมินความ
2. นักศึกษามีความพึง พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
พอใจในการจัดกิจกรรมไม ไมนอยกวา 3.51
นอยกวา 3.51

ผลการดําเนินการ

1. เก็บขอมูลนักศึกษาทาง
จิตวิทยาเพื่อเปนฐานขอมูลใน
การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักศึกษา นักศึกษากรอกขอมูล
จํานวน 1,531 คน
2. มีผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
คาเฉลี่ยเทากับ 3.89
1. เพื่อใหนักศึกษามี
1. นักศึกษาสามารถใช
1. นักศึกษาสามารถใช
ความสามารถใชระบบ
ระบบ e-student loan ได ระบบ e-student loan ได
จํานวน 638 คน
e-student loan
จํานวน 638 คน
2. นักศึกษามีความพึง
2. นักศึกษามีความพึง
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ
พอใจในการจัดกิจกรรมไม พอใจในการจัดกิจกรรมไม ในการจัดกิจกรรม คาเฉลี่ย
นอยกวา 3.51
นอยกวา 3.51
เทากับ 4.02
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ปญหาในการดําเนิน
นําผลการประเมินมา
กิจกรรม/ขอเสนอแนะ
ปรับปรุง
สถานที่ไมเอื้ออํานวยในการ จัดหาสถานที่ใหเหมาะสม
จัดกิจกรรม

1. นักศึกษาผูกูยืมหลาย
รายเขาใจวาตนเองเปนผู
กูยืมรายใหมและไมมี
รหัสผานในระบบ
e-student loan แตพอ
มาดําเนินการในระบบพบวา
นักศึกษาผูกูยืมกลุมดังกลาว
เปนผูที่มรี หัสผานในระบบ
แลวแตลมื รหัสผานหรือมีคน
ดําเนินการในระบบใหจึงไม
ทราบวาตนเองมีรหัสผาน
แลว
2. ขอมูลทะเบียนราษฏร
ของนักศึกษาผูกูยืมไมตรง
กับระบบ

1. นักศึกษาผูกูยืมที่ไมมี
รหัสผานหรือลืมรหัสผาน
สามารถรีเช็ตรหัสผาน
ใหมไดโดยดําเนินการใน
ระบบ e-student loan
กรอกขอมูลหมายเลขบัตร
ประจําตัวของบิดา หรือ
มารดา ก็จะสามารถมี
รหัสผานใหมไดทันที
2. สามารถปรับปรุง
ขอมูลทะเบียนราษฏรของ
นักศึกษาในระบบ
e-student loan ไดโดย
ใชรหัสผานของนักศึกษาผู
กูยืม
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6.กิจกรรมดานอื่นๆ (ตอ)
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
26 มิถุนายน กิ จ กรรมบ า นอุ น ใจได
2562
ลู ก ห ล า น ก ลั บ คื น
“วไลยอลงกรณ ร ว ม
ตอตานยาเสพติด”
19 -20
มิถุนายน
2562

กิ จ ก ร ร ม ป ฐ ม นิ เ ท ศ
นักศึกษาใหม

20
กรกฎาคม
2562

กิจกรรมประชุม
ผูปกครอง

วัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษามี
สวนรวมในกิจกรรม
2. นักศึกษามีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา
3.51
1. เพื่อใหนักศึกษามี
สวนรวมในกิจกรรม
2. นักศึกษามีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา
3.51
1. เพื่อใหนักศึกษามี
สวนรวมในกิจกรรม
2. นักศึกษามีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวา
3.51

การประเมินผล
ความสําเร็จ
1. นักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรม จํานวน
50 คน
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51
1. นักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรม จํานวน
1,000 คน
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51
1. นักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรม จํานวน
400 คน
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา 3.51

ผลการดําเนินการ

ปญหาในการดําเนิน
กิจกรรม/ขอเสนอแนะ
1. นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม อากาศคอนขางรอน
จํานวน 63 คน
2. มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม คาเฉลี่ยเทากับ
4.00

นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง
เนื่องจากอากาศคอนขาง
รอนทางทีมงานไดเตรียม
น้ําดื่มไวบริการนักศึกษา

1. นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม สถานที่ไมเอื้ออํานวยในการ จัดหาสถานที่ใหเหมาะสม
จํานวน 1,531 คน
จัดกิจกรรม
2. มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม คาเฉลี่ยเทากับ
4.00
1. ผูปกครองและนักศึกษาผูกูยืม
1. ผูปกครองมามากเกิน 1. จั ด เก า อี้ เ พิ่ ม เติ ม ให
เงิน กยศ. กรอ. สามารถจัดทํา
กวาที่กําหนดไว ทําใหเกาอี้ เพี ย งพอกั บ ผู ป กครองที่
สัญญาไดถูกตอง จํานวน 499 คน
ไมเพียงพอ
เขารวมโครงการ
2. มีผลการประเมินความพึงพอใจ 2. เจาหนาที่ที่ใหบริการมี
2. เพิ่มเจาหนาที่ขึ้นอีก
ในการจัดกิจกรรม คาเฉลี่ยเทากับ
นอย ทําใหการบริการชา
เพื่อการบริการที่เร็วขึ้น
4.24
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6.กิจกรรมดานอื่นๆ (ตอ)
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
31
กรกฎาคม
2562

วัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรม
กิ จ กรร มสถา นศึ ก ษา 1. เพื่อใหนักศึกษาและ
ปลอดภัย
บุคลากร ตระหนักถึงปญหา
เรื่องความปลอดภัย การลด
อุบัติเหตุทางถนน จาก
ภายในรั้วมหาวิทยาลัยสู
สาธารณชน และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง
2. เพื่อใหนักศึกษาและ
บุคลากร ไดมสี วนรวมใน
การรณรงคลดอุบัติเหตุ
โดยใชประสบการณจริง
และเปนโครงการตนแบบ
ในการลดอุบตั ิเหตุของ
มหาวิทยาลัย

การประเมินผล
ความสําเร็จ
1. ผลการประเมินวัด
ความรูของผูเขาอบรมกอน
และหลังการทํากิจกรรม
2. นักศึกษาและบุคลากรมี
สวนรวมในกิจกรรม จํานวน
120 คน
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ผลการดําเนินการ

ปญหาในการดําเนิน
กิจกรรม/ขอเสนอแนะ
1. ผลการประเมินวัด
1. ผู เ ข า ร ว มอบรมมาเข า
ความรูของผูเขาอบรมกอน ห อ ง อ บ ร ม ช า ก ว า เ ว ล า ที่
และหลังการทํากิจกรรม กําหนด
ผูเขาอบรมทุกคนมีผล
2. นักศึกษาผูเขารวมอบรม
คะแนนหลังการเขาอบรม ไมไดอยูในหองอบรมตลอดทั้ง
มากกวากอนเขาอบรม
วันเนื่องจากนักศึกษาบางคนมี
2. นักศึกษาและ
สอบ
บุคลากรมีสวนรวมใน
กิจกรรม จํานวน 107 คน
3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม คาเฉลีย่ เทากับ
4.03

นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง
1. โทรประสานงาน
ผูเขาอบรมใหมาตามเวลา
ที่กําหนด
2. กองพัฒนานักศึกษา
ได จั ด ทํ า หนั ง สื อ ขอเวลา
เรียนใหกับนักศึกษา
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสาร
เอกสาร
1.5.4(1)
สรุปรายงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณ อัตลักษณวไลยอลงกรณ “กิจกรรม
1.5.4(2)
1.5.4(3)

1.5.4(4)

1.5.4(5)
1.5.4(6)
1.5.4(7)
1.5.4(8)
1.5.4(9)
1.5.4(10)
1.5.4(11)
1.5.4(12)

จิตอาสา” ในระหวางวันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบานทัพหลวง
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
สรุปรายงานกิจกรรมคายอาสา 6 ราชภัฏ ครั้งที่ 5 วันที่ 30 เมษายน – 4
พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนหมูบานปาไมซับลังกา อําเภอลําสนธิ จัหวัดลพบุรี
สรุปรายงานกิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1 เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพุธที่ 8
พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
สรุปรายงานกิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย
สรุปรายงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสูเอกลักษณ อัตลักษณวไลยอลงกรณ “กิจกรรม
จิตอาสา” ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 45
รอบคัดเลือก วันที่ 11 –16 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร จังหวัดนครปฐม
สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบ
มหกรรม วันที่ 11– 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 “เจาฟาเกมส”
วันที่ 12 – 16 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ
สรุปรายงานกิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง
ครั้งที่ 30 วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัด
ลพบุรี
สรุปรายงานกิจกรรมโครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในวันที่ 5
ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สรุปรายงานกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา วันที่ 22
พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
สรุปรายงานโครงการรับนองใหมตามหลักจริยธรรมและการรณรงคปลอดเหลา
ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเลข
เอกสาร
1.5.4(13)
1.5.4(14)
1.5.4(15)
1.5.4(16)
1.5.4(17)
1.5.4(18)
1.5.4(19)
1.5.4(20)
1.5.4(21)
1.5.4(22)
1.5.4(23)
1.5.4(24)
1.5.4(25)
1.5.4(26)
1.5.4(27)
1.5.4(28)

รายการเอกสาร

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชุปถัมภ
สรุปรายงานกิจกรรม “ราชพฤกษชอใหม” ประจําปการศึกษา 2561 วันที่ 19 – 20
มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สรุปรายงานกิจกรรมไหวครู ประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 25 กรกฏาคม 2562
ณ อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ
สรุปรายงานกิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สรุปรายงานโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 วันที่
5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สรุปรายงานกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย วันที่ 3 เมษายน 2562
ณ บริเวณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต
สรุปรายงานโครงการประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2562 วันที 10 เมษายน
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สรุปรายงานโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

สรุปรายงานกิจกรรมอบรมใหความรูการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (PDCA) วันที่
7 พฤษจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สรุปรายงานกิจกรรมเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สรุปรายงานกิจกรรมวางพวงมาลา วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชุปถัมภ
สรุปรายงานกิจกรรม Psychological screening ในนักศึกษาแรกเขา วันที่ 19
มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สรุปรายงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สรุปรายงานกิจกรรมบานอุนใจไดลูกหลานกลับคืน “วไลยอลงกรณรวมตอตานยาเสพ
ติด” วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ชุมชนหมู 6 พัฒนา (ไผเขียว)
สรุปรายงานกิจกรรมอบรมการใชระบบ e-student loan วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สรุปรายงานกิจกรรมประชุมผูปกครอง วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สรุปรายงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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 ขอ 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามที่ก องพัฒนานั กศึ กษา ไดกําหนดวั ตถุ ประสงคของแผนการจั ดกิจ กรรมพัฒนานั กศึ กษา
ประจําปงบประมาณ 2562 แลวนั้น ประชุมเพื่อวิเคราะหและประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย 409 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนคริน ทร อาคารส งเสริมการเรีย นรู โดยมีการสรุ ปผลการ
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค จํานวน 3 ขอ ดังนี้
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
1. บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
คือ มีจิตอาสา นอมนําหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรม ที่มีผลสําเร็จ
ตามเกณฑที่กําหนด
1.2 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมครบตามเกณฑที่กําหนด
2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดและเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษาและศิษยเกา
2.1 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
3. บัณฑิต และผูม ีสวนไดสวนเสียคุณธรรม
ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอ สังคมโดยรวม
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
3.1 จํานวนผลงานอนุรักษ สงเสริม สืบสาน และ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
3.2 รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

บรรลุ/
ไมบรรลุ

รอยละ 90
รอยละ 90

100 %
100 %

บรรลุ

3.51

4.25

บรรลุ

1 ผลงาน
รอยละ 90

4 ผลงาน
100 %

บรรลุ

หมายเหตุ

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.5.5(1)
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562
1.5.5(2)
สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562
1.5.5(3)
สรุปผลงานอนุรักษ สงเสริม สืบสาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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 ขอ 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษามีสรุปการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม (1.5.6(1)) และมีการประชุมเสนอแนะแนวทาง (1.5.6(2)) เพื่อนําผลการ
ประเมินจาก ในปนี้ ไปปรับปรุงกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา โดยไดสรุปในรายงานการประชุมวันที่ 15 มิถุนายน 2561 และรายงานการประชุมในวันที่ 21 มิถุนายน 2561
(1.5.6(3)) อาทิ เชน
วัน/เดือน/ป
14 – 16 กันยายน
2561

กิจกรรม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสู
เอกลักษณ อัตลักษณ
วไลยอลงกรณ “กิจกรรม
จิตอาสา”

7 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมอบรมใหความรู
การประกันคุณภาพแก
นักศึกษา (PDCA)

5 ธันวาคม 2561

กิจกรรมพิธีอัญเชิญตรา
พระราชลัญจกร

24 มิถุนายน – 12
กรกฎาคม 2562

กิจกรรมรณรงคการรับ
นองใหมตามหลัก
จริยธรรมและรณรงค
ปลอดเหลาในสถานศึกษา

ผลการดําเนินการ
1.มี นั กศึ กษาเข าร วมกิ จกรรม จํ า นวน
41 คน
2. นักศึกษามีเครือขายระหวางคณะ/
วิทยาลัย จํานวน 9 เครือขาย
3. มีผลการประเมิน 4.30
1. นักศึกษามีความรู ในการเขียน
โครงการตามกระบวนการ PDCA
2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 3.90
1. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน
1,500 คน
2. มีนักศึกษาทั้ง 7 คณะและ 1
วิทยาลัย
3. มีผลการประเมิน 4.13
รูปภาพการรับนองใหมตามหลักจริยธรรม
และรณรงคปลอดเหลาในสถานศึกษา
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ขอเสนอแนะ
นําผลการประเมินมาปรับปรุง
สภาพอากาศมีฝนตกทําใหทาสีไดบาง ประชุมคณะกรรมการหารือกําหนดวันจัดกิจกรรม
ชวงเวลา
ในชวงฤดูหนาว

นักศึกษาบางชมรมไมเขารวมการ
อบรม

ควรกําหนดใหผูนํานักศึกษาประธานชมรมทุกชม
เขารวมกิจกรรมและกําหนดวันทํากิจกรรมใหไม
ตรงกับกิจกรรมของคณะ

1 . นั ก ศึ ก ษ า บ า ง ค น ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ไมมาปฏิบตั ิ
หนาที่ในวันจัดกิจกรรม
2. นักศึกษาบางคนไมไดรับของที่
ระลึก
นัก ศึ ก ษาไม ป ฎิ บัติ ต ามกติ ก าการ
รั บ น อ ง มี ก ารรั บ น อ งเกิ น เวลาที่
กํ า หนด ผู ที่ ม าประชุ ม เรื่ อ งการรั บ
น อ งไม ไ ด ไ ปแจ ง ให นั ก ศึ ก ษาทราบ
ขอมูลหรือนักศึกษาทราบขอมูลแลว
ไมปฎิบัติตาม

1. กําหนดผูปฎิบัติหนาที่แตละดานใหชัดเจน
และกําหนดบุคคลากรกํากับดูแ ลนักศึกษาอยา ง
เครงครัด
2. ควรจัดของที่ระลึกใหเพียงพอกับนักศึกษา
และใชงบประมาณอยางคุมคา
คณะ/วิทยาลัยตองกําหนดใหมีอาจารยกํากับ
ดูแลการรับนองอยางเครงครัด
ประชุมหัวหนาหมูเรียนเพื่อแจงกติกาการรับ
นอง
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วัน/เดือน/ป
20 กรกฎาคม 2562

กิจกรรม
กิจกรรมประชุมผูปกครอง

27
มิถุนายน 2562

กิจกรรมอบรมการใช
ระบบ e-student loan

19 – 20 มิถุนายน
2562

กิจกรรมราชพฤกษชอใหม

ผลการดําเนินการ
1. ผูปกครองและนักศึกษาผูกูยืมเงิน
กยศ กรอ สามารถจัดทําสัญญาไดถูกตอง
จํานวน 499 คน
2. มีผลการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 4.24
1. นักศึกษาสามารถใชระบบ
e-student loan ได จํานวน 638 คน
2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 4.02

1. มีนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม
และไดทํากิจกรรมรวมกับผูนํานักศึกษา
จํานวน 1,531 คน
2. มีนักศึกษาทั้ง 7 คณะและ 1 วิทยาลัย
3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 4.62
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ขอเสนอแนะ
1. ผูปกครองมามากเกินกวาที่
กําหนดไว ทําใหเกาอีไ้ มเพียงพอ
2. เจาหนาที่ที่ใหบริการมีนอย ทํา
ใหการบริการชา

นําผลการประเมินมาปรับปรุง
1. จัดเกาอี้เพิ่มเติมใหเพียงพอกับผูปกครองที่
เขารวมโครงการ
2. เพิ่มเจาหนาที่ขึ้นอีก เพื่อการบริการที่เร็วขึ้น

1. นักศึกษาผูกูยืมหลายรายเขาใจ
วาตนเองเปนผูกูยมื รายใหมและไมมี
รหัสผานในระบบ e-student loan
แตพอมาดําเนินการในระบบพบวา
นักศึกษาผูกูยืมกลุมดังกลาวเปนผูท ี่มี
รหัสผานในระบบแลวแตลืมรหัสผาน
หรือมีคนดําเนินการในระบบใหจึงไม
ทราบวาตนเองมีรหัสผานแลว
2. ขอมูลทะเบียนราษฏรของ
นักศึกษาผูกูยืมไมตรงกับระบบ
กําหนดการมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาทําใหกระทบกับการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม

1. นักศึกษาผูกูยืมที่ไมมีรหัสผานหรือลืม
รหัสผานสามารถรีเช็ตรหัสผานใหมไดโดย
ดําเนินการในระบบ e-student loan กรอกขอมูล
หมายเลขบัตรประจําตัวของบิดา หรือมารดา ก็จะ
สามารถมีรหัสผานใหมไดทันที
2. สามารถปรับปรุงขอมูลทะเบียนราษฏรของ
นักศึกษาในระบบ e-student loan
ไดโดย ใชรหัสผานของนักศึกษาผูก ูยืม
ไดรับความรวมมือจากเครือขาย นักศึกษา
ประธานคณะ สตาฟทีมงานเปนอยางดีทําให
สามารถแกปญหาและดําเนินกิจกรรมไปไดอยาง
ราบรื่น
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วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
ผลการดําเนินการ
12 – 16 มีนาคม 2562 กิ จ กรรมการแข ง ขั น กี ฬ า
1. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน
ภายในมหาวิทยาลัย
1,500 คน
“เจาฟาเกมส”
2. มีนักศึกษาทั้ง 7 คณะและ 1
วิทยาลัย/มรภ.วไลยอลงกรณ สระแกว
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร-อาทิตย)
3. มีผลการประเมิน 4.02
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ขอเสนอแนะ
1. ดานการแขงขันกีฬาในวันที่
12 มีนาคม 2562 การตกลงเกี่ยวกับ
การแขงขันระหวางนักกีฬากับ
กรรมการประกอบดวย
1.1 การแขงขันฟุตบอล 7 คน
มีปญหาดานสนามแขงขัน
1.2 การแขงขันตะกรอ มีการปรับ
ลดวันแขงขันใหกระชับขึ้น
2. ดานขบวนพาเหรดมีการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือปาย
ผูถือธงในวันงานพิธีเปดการแขงขัน

นําผลการประเมินมาปรับปรุง
1. ปฏิบัติตามกฏ กติกา และหาขอยุติ ตามมติที่
ประชุ ม ระหว า งกรรมการ ผู ค วบคุ ม ที ม และ
นักกีฬาทุกทีมทําการประชุมกอนการแขงขัน 1 วัน
เพื่อใหผูควบคุมทีม นักกีฬาทุกทีมรับทราบ
กฏ กติกาของแตละชนิดกีฬา
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือปาย ผูถือธง
ให แจ ง การเปลี่ ย นแปลงต อ ผู ป ระสานงานกอง
พัฒนานักศึกษากอนวันงานอยางนอย 2 วัน เพื่อสง
ขอมูลใหฝายพิธีการและพิธีกรตอไป
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
1.5.6(1)
สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562
1.5.6(2)
รายงานการประชุมวันที่ 15 มิถุนายน 2561
1.5.6(3)
รายงานการประชุมวันที่ 21 มิถุนายน 2561
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ

6 ขอ (ขอ 1-6)

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 1.5
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. กองพัฒนานักศึกษาไดรับความรวมมือจากคณบดี
1. มีการจัดประชุมการจัดกิจกรรมรวมกับ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และนักกิจการ
คณบดี รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา และนัก
นักศึกษาของแตละคณะ/วิทยาลัยเปนอยางดีในการจัด กิจการนักศึกษาของแตละคณะ/วิทยาลัย
กิจกรรมตางๆ
2. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวม
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน กิจกรรมใหมากยิ่งขึ้น
พระบรมราชูปถัมภ ใหความสนใจในการเขารวม
3. จัดอบรมแกนนํานักศึกษาเพือ่ ใหมีศักยภาพ
กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ในการเปนแกนนําในการจัดกิจกรรม
3. มีแกนนํานักศึกษา องคการนักศึกษา และสภา
นักศึกษา ที่ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเปนอยาง
ดี
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ไมควรจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม ในวันและเวลา 1. มีการกําหนดวันจัดกิจกรรมไมใหตรงกับ
เดียวกัน
กิจกรรมของคณะ/วิทยาลัยหรือหนวยงานอื่นๆ
2. ควรจั ด กิ จ กรรมไม ใ ห ต รงกั บ เวลาเรี ย นของ 2. ควรจัด กิจ กรรมในวั นพุ ธ เวลา 13.00 นักศึกษา
16.30 น.เพื่ อไม ใ ห กระทบกั บ เวลาเรี ย นของ
นักศึกษา
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 1.5

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
-ผูชวยศาสตราจารยอาทิมา แปนธัญญานนท

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

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท
2) น.ส.บัวทิพย บุญประเสริฐ 3) น.ส.มลิวรรณ พันธภักดิ์
4) นายมาโนช เงาภูทอง 5) น.ส.มาส ดอกสรอย
หนวยงานรับผิดชอบรวม : คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท : 02-909-1428
E-mail : buatipied@hotmail.com
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1
: ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบ
: รอบปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
 ขอ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยสถาบั นวิจัยและพัฒนามีระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหทุกคณะ/หนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอก สามารถเขาถึงขอมูลได ดังนี้
1. งบประมาณรายได โดยมีกลไกและระบบการพิจารณา มีการประชาสัมพันธการเปดรับขอเสนอ
โครงการวิจัย งบประมาณรายได ป 2562 ผานเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสารหมายเลข 2.1.1
(1)) และระบบระบบจัดการขอมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา Management Information
System (MIS) (เอกสารหมายเลข 2.1.1 (2)) และนักวิจัยสามารถดําเนินการกรอกขอเสนอโครงการผาน
ทางระบบ(MIS) ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น การเสนอโครงการวิ จั ย จนกระทั่ ง ป ด โครงการวิ จั ย ผ า นทางระบบ
Management Information System (MIS) ดังคูมือการใชงาน ระบบบริหารจัดการขอเสนอโครงงานวิจัย
(เอกสารหมายเลข 2.1.1(3)) โดยมีคูมือการใชงานระบบManagement Information System สําหรับ
ผูประสานงาน นักวิจัย และผูทรงคุณวุฒิ
2. งบประมาณแผนดิน โดยมีกลไกและระบบการพิจารณาผานระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แหงชาติ (NRMS) (เอกสารหมายเลข 2.1.1 (4)) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการนําสงขอเสนอ
โครงการวิจัยลงระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (NRMS) เพื่อเขาสูระบบประเมินผลขอเสนอการวิจัย
ระบบติดตามโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณ และระบบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการวิจัย ดังคูมือการใชงาน
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (NRMS) (เอกสารหมายเลข 2.1.1 (5))
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(6)) ฐานขอมูลงานวิจัยของ
สถาบั น วิจั ย และพัฒ นา (เอกสารหมายเลข 2.1.1(7)) ฐานข อมู ลด า นทรั พย สิ น ทางป ญ ญา (เอกสาร
หมายเลข 2.1.1(8))
4. เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา www.rd.vru.ac.th ซึ่งมีขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.1.1(1))
5. ฐานขอมูล สําหรับเผยแพรบทความวิจัยผานสารสนเทศทางเว็บไซต เพื่อเผยแพรงานวิจัยสู
สาธารณชน ผานระบบฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของประเทศไทย Thai Journals Online เพื่อ
เผยแพรงานวิจัยสูสาธารณชน เพื่อเปนแหลงสืบคนขอมูล บทความเผยแพรงานวิ จัยของคณาจารย ซึ่ ง
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก สามารถเขาถึงขอมูลได โดยดาวนโหลดเอกสารออนไลน มหาวิทยาลัยมี
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วารสารที่อยูในระบบ 4 วารสาร คือ 1) วารสารบัณฑิตศึกษา 2) วารสารวไลยปริทัศน 3) วารสารวิจัยและพัฒนา
สายวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และ 4) วารสารวิ จัยและพั ฒนาสายสังคมศาสตร (เอกสารหมายเลข
2.1.1(9))
นอกจากระบบของส ว นกลางมหาวิ ท ยาลั ย แล ว แต ล ะคณะยั ง ส ง เสริ ม ระบบสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนกิจกรรมของคณะดานการวิจัย เชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เปนตน
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.1(1)
เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th)

2.1.1(2)

ระบบจัดการขอมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
(http://rd.vru.ac.th/mis/login.php)

2.1.1(3)
2.1.1(4)

คูมือการใชงานระบบจัดการขอมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจยั และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ National Research Management
System: NRMS (https://nrms.go.th)

2.1.1(5)
2.1.1(6)

คูมือการใชงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://lib.vru.ac.th)
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2.1.1(7)

ฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัย (http://rd.vru.ac.th/?page_id=1164)

2.1.1(8)

ฐานขอมูลทรัพยสนิ ทางปญญา

2.1.1(9)

การเผยแพรบทความวิจัย ผานระบบฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของ
ประเทศไทย Thai Journals Online (https://www.tci-thaijo.org/index.php)

2.1.1(10)

คูมือการวิจัย

 ขอ 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้
- ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค หรื อ หน ว ยวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ห รื อ ศู น ย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor)
มหาวิทยาลัยฯ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี้
1. หอ งปฏิบั ติ การวิ จั ย ศูน ย วิท ยาศาสตร มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร ที่ใหบริการดานหองปฏิบัติการ
โดย ใหบริการกับนักศึกษา คณาจารย และนักวิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.2(1)) และมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของหองปฏิบัติการ โดยผานการประเมินความสามารถหองปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 :
2005 หมายเลขการรับรองระบบงานที่-0102 ออกให ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 หมดอายุ วันที่ 16
พฤษภาคม 2562 ของสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ ซึ่งมีขอกําหนด
กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองหองปฏิบัติการครอบคลุมทุกดาน ตั้งแตดานการเตรียมตัวอยางไปจนถึง
ความชํานาญในการวิเคราะหทดสอบ การเก็บบันทึกและรายงานผล ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ การ
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ควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแกไขและปองกัน สถานที่และสภาพแวดลอม เครื่องมือ รวมถึงการประมาณ
คา ความไม แ น น อน เป น ต น (เอกสารหมายเลข 2.1.2(2)) และยั งมี ร ะบบรั กษาความปลอดภั ย ใน
หองปฏิบัติการโดยใชระบบคียการดผานเขา-ออก ภายหลังเวลาราชการ เปนตน
นอกจากนั้ น คณะต า งๆ ยั ง ให บ ริ ก ารสิ่ ง สนั บ สนุ น การวิ จั ย แก ค ณาจารย นั ก ศึ ก ษา และ
บุคคลภายนอก ตามบริบทของคณะ เชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ถ. พหลโยธิน ก.ม.48 ประตูน้ําพระอินทร ปทุมธานี 13180 เปนศูนยเครื่องมือในการ
ใหบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร เปนตน
2. ศูน ย ใ ห คําปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น การวิจั ยหรื องานสร า งสรรค โดยมี “คลิ นิ กวิ จั ย”เพื่ อให
คําปรึกษาและความรูเกี่ยวกับงานวิจัยใหกับนักศึกษา คณาจารย และนักวิจัย จากผูทรงคุณวุฒิทางดานการ
วิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.2(3)) และดําเนินการในรูปแบบบริการวิชาการ และการสัมมนา
3. แหลงบริการสารสนเทศในการสืบคนผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยมีการใหบริการที่เอื้อตอการ
เรียนการวิจัย โดยมีการใหบริการผานสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหบริการหนังสือใหม
ผานทางหองบรรณาภิรมย และหนังสือทั่วไปอื่นๆ ภายในหองสมุด มีการสํารวจความตองการทรัพยากร เชน
เอกสาร ตํารา ที่ใชประกอบการเรียนการสอน และการวิจัยผานทางสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ ในการ
ดําเนินการจัดซื้อตอไป
สําหรับการคนควาขอมูลการวิจัย ผานรูปแบบตางๆ (เอกสารหมายเลข 2.1.2(4)) และใหบริการ
ฐานข อมูล ออนไลน ทั้ง แบบบอกรับ สมาชิ กและแบบไดรั บ การสนั บสนุ นจาก สกอ. ตลอดจนฐานขอมู ล
วิทยานิพนธไทย ฐานขอมูลการสืบคนงานวิจัย เชน Science Direct, pro Quest และยังมีสัญญาณ WiFi
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และติดตั้งภายในหองตางๆใหอาจารยไดศึกษาคนควาสืบคนขอมูลงานวิจัย ผานทาง
web site (เอกสารหมายเลข 2.1.2(5)) และ web site สถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสารหมายเลข
2.1.2(6)) และ web site อื่นๆ และเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกคณาจารย นักศึกษา และนักวิจัย ในการ
สืบคนขอมูลดังกลาวจากที่บาน ผานทาง VRU Library VPN (เอกสารหมายเลข 2.1.2(7))
4. มหาวิ ท ยาลั ย ส ง เสริ ม การดํ า เนิ น การกั บ เครื อข า ยด า นการวิ จั ย และร วมจั ด การประชุ ม
วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อใหเกิดบรรยากาศในการวิจัย
4.1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนิ นการกับ เครือข ายดานการวิจัย โดยบรรรจุเป นโครงการสรา ง
เครือขายความรวมมือดานการทําวิจัยและการผลิตงานสรางสรรค และมีการดําเนินการ ดังนี้
วันที่
2-3 สิงหาคม 2561

9-13 สิงหาคม 2561
18-19 ตุลาคม 2561

กิจกรรม
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
: ราชภัฏวิชาการประจําป 2561 “นวัตกรรม
การวิจัยบูรณาการพันธกิจสัมพันธสูการ
พัฒนาทองถิ่นยั่งยืน” (เอกสารหมายเลข
2.1.2(8))
งานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2561
(Thailand Research) (เอกสารหมายเลข
2.1.2(9))
งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 เรื่อง “วิจัย
และนวั ต กรรมเพื่ อ สั ง คม” และงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติระดับปริญญาตรี
(เอกสารหมายเลข 2.1.2(10))
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สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร
หอประชุม 80 ป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

2-5 ธันวาคม 2561

31 มกราคม – 1
กุมภาพันธ 2562

6 มีนาคม 2562

7-10 เมษายน 2562

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” สหวิทยาการกับการ
สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืนตามศาสตรพระราชา
(เอกสารหมายเลข 2.1.2(11))
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนําเสนอ
งานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือขายมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ กลุ ม 2 ภายใต โ ครงการวิ จั ย และ
พั ฒ นาชุ ม ชนท อ งถิ่ น น า อยู โดยเครื อ ข า ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(เอกสารหมายเลข 2.1.2(12))
บันทึกความเขาใจ (MOU) ในการดําเนินงาน
วิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหา
เชิงพื้นที่ (Area base) ภาคกลาง ระหวาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
ศรีอยุธยา (เอกสารหมายเลข 2.1.2(13))
งานมหกรรมวิจัยแหงชาติ 2562 Thailand
Research Expo 2019
(เอกสารหมายเลข 2.1.2(14))

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี
จ.เพชรบุรี

หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5
อาคาร 100 ป สมเด็ จพระศรี
นครินทร

ห อ งอุ บ ลบุ ษ ย ชั้ น 3 อาคาร
ศู น ย ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อ ล ง ก ร ณ ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชูปถัมภ
โ ร ง แ ร ม เ ซ็ น ท า ร า แ ก ร น ด
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.2(1)
หนาเว็บไซตศนู ยวิทยาศาสตร โดยมีหองปฏิบัติการวิจัยสังกัดศูนยวิทยาศาสตร
2.1.2(2)
เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
2.1.2(3)
“คลินิกวิจัย”สําหรับใหคําปรึกษาดานการวิจัย และใหบริการดานการวิจัย
2.1.2(4)
หองสมุด (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนควางานวิจยั )
2.1.2(5)
บริการฐานขอมูลออนไลน สํานักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20)
2.1.2(6)
เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.rd.vru.ac.th)
2.1.2(7)
ระบบ VRU Library VPN (http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852)
2.1.2(8)
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ : ราชภัฏวิชาการประจําป 2561
“นวัตกรรมการวิจัยบูรณาการพันธกิจสัมพันธสูการพัฒนาทองถิ่นยั่งยืน” วันที่ 2-3
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2.1.2(9)
งานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2561 (Thailand Research) วันที่ 9-13 สิงหาคม
2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร
2.1.2(10)
งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 เรื่อง “วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสังคม” และงานการประชุมวิชาการระดับชาติระดับปริญญาตรี
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม 80 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
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2.1.2(11)
2.1.2(12)

2.1.2(13)

2.1.2(14)

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” สหวิทยาการกับ
การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตามศาสตรพระราชา วันที่ 2-5
ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนําเสนองานวิจัยเชิงพืน้ ที่ของเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม 2 ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนทองถิ่นนาอยู โดย
เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2562 ณ หอง
ประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
บันทึกความเขาใจ (MOU) ในการดําเนินงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อแกไข
ปญหาเชิงพืน้ ที่ (Area base) ภาคกลาง ระหวาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา วันที่ 6 มีนาคม
2562 ณ หองอุบลบุษย ชัน้ 3 อาคารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
งานมหกรรมวิจัยแหงชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019 วันที่ 7-10
เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร

 ขอ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 (เอกสาร
หมายเลข 2.1.3(1)) จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยั ใหแกคณาจารย และนักวิจยั เพื่อทําวิจัย โดยมอบหมายให
สถาบันวิจัยและพัฒนาดูแลในการจัดสรรงบประมาณและทุนสนับสนุน ดังนี้
1. งบประมาณแผนดิน โดยมีกลไกและระบบการพิจารณา (เอกสารหมายเลข 2.1.3 (1) - 2.1.3
(4)) ดังนี้
1.1 มีการประชาสัมพันธการรับขอเสนอโครงการวิจัย ไปยังคณะตาง ๆ ผานทาง
หนังสือเวียน และผานทางเว็บไซดของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาใหนักวิจัยสงขอเสนอโครงการวิจัย โดยผานคณะ และสงกลับ
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการนําสงขอเสนอโครงการวิจัยลงระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแหงชาติ (NRMS) โดยประสานกับนักวิจัย
2. งบประมาณรายได โดยมีกลไกและระบบการพิจารณา (เอกสารหมายเลข 2.1.3 (5) - 2.1.3
(6)) ดังนี้
2.1 มีการประชาสัมพันธการเปดรับขอเสนอโครงการวิจัย งบประมาณรายได ป 2562
ผานระบบ Management Information System (MIS)
2.2 นักวิจัยดําเนินการกรอกขอเสนอโครงการผานทางระบบ (MIS)ตั้งแตการเสนอ
โครงการ จนกระทั่งปดโครงการดังคูมือการใชงาน ระบบบริหารจัดการขอเสนอ
โครงงานวิจัย โดยมีคูมือการใชงาน ระบบบ Management Information System
สําหรับผูประสานงาน นักวิจัย และผูทรงคุณวุฒิ
2.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการนําสงขอเสนอโครงการวิจัยลงระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแหงชาติ (NRMS) โดยประสานกับนักวิจัย (กรณีเปนการเสนอโครงการวิจัย
งบประมาณแผนดิน) และมีการเชิญคณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
โครงการ (กรณีทุนงบประมาณรายได, วจ.)
ทั้งนี้ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณแผนดิน (เอกสารหมายเลข 2.1.3 (1) -2.1.3 (6)) และ
งบประมาณรายได ใหแก คณาจารย และนักวิจัยโดยผานคณะ/หนวยงาน เปนไปตามแผนปฏิบัตกิ ารราชการ
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ประจําป 2561 ผลการพิจารณางานวิจัย และประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิ น
ประจําป 2561 (ฉบับแกไข) (เอกสารหมายเลข 2.1.3 (1), เอกสารหมายเลข 2.1.3(5)) และจัดสรร
งบประมาณผานคณะ/หนวยงาน ตามประกาศทุนประเภทตางๆ (เอกสารหมายเลข 2.1.3 (6))
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.3(1)
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562
2.1.3(2)
หนังสือประชาสัมพันธการเปดรับขอเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผนดิน ป 2562
2.1.3(3)
คูมือขั้นตอนการลงขอมูลขอเสนอโครงการวิจัย
2.1.3(4)
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป 2562 ครั้งที่ 1
2.1.3(5)
มีการประชาสัมพันธการเปดรับขอเสนอโครงการวิจัย งบประมาณรายได ป 2562
ผานระบบ Management Information System (MIS)
2.1.3(6)
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณรายไดครั้งที1่ และครั้งที่ 2 ประจําป
2562
 ขอ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย มี การจั ด สรรงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติร าชการประจํ าป งบประมาณ 2562
(เอกสารหมายเลข 2.1.4(1)) และดําเนินการผานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค
(เอกสารหมายเลข 2.1.4(2)) ในการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดสรรงบประมาณ
และสรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 2.1.4(3))
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค แบงเปน 4 ดาน ดังนี้
1. การนําเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายในการไปเสนอผลงาน
โดยอาจารยสามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2561 (เอกสารหมายเลข 2.1.4(4))
2. การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอาจารยสามารถเสนอผานคณะมายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถัมภ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงิ นสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561 (เอกสารหมายเลข
2.1.4(4)) โดยการจัดสรรเงินพิจารณาสอดคลองกับระดับของผลงานตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล ISI
และฐานขอมูลสากลอื่น และในวารสารระดับชาติที่ สกอ.ยอมรับ
3. สนับสนุนงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐ ที่มีการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ โดย
อาจารย ส ามารถเสนอผ า นคณะมายั ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา โดยการสนั บ สนุ น เป น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยกองทุนวิจัยและงาน
สรางสรรค พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข 2.1.4(5))
4. จัดสรรงบประมาณในการจัดทําวารสาร เพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงาน ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป (เอกสารหมายเลข 2.1.4(1))
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.4(1)
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562
2.1.4(2)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค
2.1.4(3)
รายงานการเบิกจายงบประมาณ
2.1.4(4)
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย
และตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561
2.1.4(5)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวยกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค พ.ศ.2562
 ขอ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกํ าลังใจตลอดจนยกยอ ง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
มหาวิทยาลัย มีการสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจใหกับนักวิจัยและคณาจารย โดยมีการเชิดชู
เกียรตินักวิจัยดีเดน
- โครงการเขารวมนําเสนอผลงาน งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่
5” สหวิทยาการกับการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตามศาสตรพระราชา ระหวาง
วัน ที่ 2-5 ธั นวาคม 2561 ณ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ เพชรบุ รี จ.เพชรบุรี โดยทางมหาวิท ยาลัย ได เข า จั ด
นิทรรศการและสงนักวิจัยเขารวมนําเสนอผลงาน โดยมี ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน ไดรับการคัดเลือกเปนนักวิจัย
ดีเดน (เอกสารหมายเลข 2.1.5(1))
- งานประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ ม ศรี อ ยุ ธ ยา ครั้ ง ที่ 9 เรื่ อง "วิ จั ย และ
นวัตกรรมเพื่อสังคม" และงานการประชุมวิชาการระดับชาติระดับปริญญาตรี ระหวางวันที่ วันที่ 18-19
ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม 80 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยมี ผศ.ดร.
กฤษฎางค ศุกระมูล ไดรับการคัดเลือกเปนนักวิจัยดีเดน (เอกสารหมายเลข 2.1.5(2))
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.5(1)
โครงการเขารวมนําเสนอผลงาน งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี รางวัลนักวิจยั
ดีเดน ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
2.1.5(2)
งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 9
ณ หอประชุม 80 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
รางวัลนักวิจยั ดีเดน งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9 ผศ.ดร.กฤษฎางค ศุกระมูล
 ขอ 6. มีระบบและกลไกเพื่อ ชวยในการคุมครองสิทธิ์ข องงานวิจั ยหรืองานสรางสรรคที่นํา ไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนในเรื่องการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน โดยมอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการกําหนดขั้นตอนตางๆ ในเรื่องการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อชวยคุมครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (เอกสารหมายเลข 2.1.6(1)) และจัดทําประกาศ
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มหาวิท ยาลั ยว าดว ยหลัก เกณฑแ ละอั ตราการจั ดสรรสิ ทธิ ประโยชนด านทรั พยสิ นทางป ญญา (เอกสาร
หมายเลข 2.1.6(2-5)) และจัดโครงการอบรมและฝกปฏิบัติการ เรื่อง “ลิขสิทธิ์” (เอกสารหมายเลข
2.1.6(6)) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการวิจัยโดยมีจรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดยยึด
ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (เอกสารหมายเลข 2.1.6(7))
โดยมีก ารดํา เนินการตามระบบที่ กําหนด ซึ่ง มีผลงานที่ได รับการจดอนุ สิทธิบัต ร จํา นวน 13
ผลงาน (เอกสารหมายเลข 2.1.6(8))
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.6(1)
ขั้นตอนการดําเนินงานจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
2.1.6(2)
ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนและจัดสรร
ผลประโยชนในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558
2.1.6(3)
ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและอัตราจัดสรรสิทธิประโยชนดานทรัพยสิน
ทางปญญา พ.ศ.2554
2.1.6(4)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวยกองทุนวิจัยและงานสรางสรรค พ.ศ.2562
2.1.6(5)
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย
และตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561
2.1.6(6)
การอบรมและฝกปฏิบัติการ เรื่อง “ลิขสิทธิ์” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ หอง
อุบลบุษย ชั้น 3 อาคารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
2.1.6(7)
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ วิ จั ย และแนวทางปฏิ บั ติ ของสํ า นั กงานคณะกรรมการวิ จั ย
แหงชาติ
2.1.6(8)
ผลงานการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลงานที่ไดรบั การจดอนุสิทธิบัตร 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.ผลิ ต ภั ณ ฑ ค รี ม บํ า รุ ง ผิ ว ชะเอมไทยและมะขามป อมที่ มี คุ ณ สมบั ติ ทํ า ให ผิ ว ขาว
ตานทานการเกิดริ้วรอยและลดริ้วรอย
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13302 อนุมัติเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560
6.ผลิตภัณฑโลชั่นบํารุงผิวมะเขือเทศและหมาก
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13303 อนุมัติเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560
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หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร
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
ตานทานการเกิดริ้วรอยและลดริ้วรอย
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
6 ขอ

6 ขอ (ขอ 1 – 6)

การบรรลุเปาหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 2.1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.1

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
- ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต

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

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ 2) ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
3) อ.พัชราภรณ จันทรฆาฏ 4) อ.กนกนาฏ พรหมนคร
5) อ.ภุมรินทร ทวิชศรี
6) นางวารุณี จันทพึ่ง
7) น.ส.กัญชญาวีร กุลพิพัฒนเตชนาถ 8) นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
9) น.ส.ปรียา ยอดจันทร 10) น.ส.ชนาพร วัยทรง
11) น.ส.ณัฐพิพัฒน ดอกเทียน 12) นายนพสิทธิ์ เหมือนสังข
หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี)
โทรศัพท : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th
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ตัวบงชี้ที่ 2.2

: เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

การคิดรอบ
: รอบปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
เกณฑการประเมิน :
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับ
ปฏิบัติงานจริงไมรวมลาศึกษาตอ) จํานวน 395 คน จํานวนนักวิจัยประจํา จํานวน - คน รวมทั้งหมด 395 คน
ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน ทั้งหมดรวม 13,966,904 บาท จําแนกเปนเงิน
สนับสนุนวิจัยและงานสรางจากภายนอก จํานวน 5,459,766 บาท และ ภายใน จํานวน 8,507,138 บาท
สรุปผลคะแนนไดดังนี้

ตารางขอมูลพื้นฐานจํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก และภายใน
ที่
1
2
3
4
5
6

คณะ/หนวยงานวิจัย

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

จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรค
(บาท)
ภายนอก

ภายใน

250,000
100,000
1,875,266
470,000
188,000
2,576,500
5,459,766

2,951,800
662,800
1,070,000
318,000
929,571
314,000
2,101,467
1,452,103
649,364
159,500
8,507,138

รวม
3,201,800
662,800
1,170,000
2,193,266
1,399,571
502,000
2,101,467
1,452,103
649,364
2,736,000
13,966,904

จํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด
(นับปฏิบัติงานจริง
ไมรวมผูลาศึกษา
ตอ)

86.5
41.5
25
77
59
57
30
6
24
19
395

ที่มา : ขอมูลจากรายงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา
2561
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ตารางสรุปคะแนนที่ไดจากผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการจําแนกตามคณะ/หนวยงานวิจัย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3,201,800
86.5
37,015.03
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
662,800
41.5
15,971.08
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1,170,000
25
46,800.00
คณะมนุษยศาสตรฯ
2,193,266
77
28,483.97
คณะครุศาสตร
1,399,571
59
23,721.54
คณะวิทยาการจัดการ
502,000
57
8,807.02
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
2,101,467
30
70,048.90
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1,452,103
6
242,017.17
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ
649,364
24
27,056.83
คณะสาธารณสุขศาสตร
2,736,000
19
144,000.00
ผลรวมคาเฉลี่ยคะแนนระดับคณะและสถาบัน
คะแนนภาพรวมมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย)
คณะ/หนวยงานวิจัย

คะแนน
ประเมิน
3.09
1.33
3.90
5.00
4.74

1.76
5.00
5.00
29.82
3.73

ที่มา : ขอมูลจากรายงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา
2561

สูตรการคํานวณ

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ
และหนวยงานวิจยั
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน
29.82
8

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คาเฉลี่ย 4.51

= คะแนนที่ได

= 3.73 คะแนน
คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

3.73 คะแนน

ไมบรรลุ

3.73 คะแนน
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รายงานผลระดับคณะ
วิธีการคํานวณ (จําแนกรายคณะ)
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
จํานวน 2,951,800 บาท ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก จํานวน 250,000 บาท
รวมทั้งหมด จํานวน 3,201,800 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 86.5 คน โดย
รายละเอียดดังนี้
1.แสดงวิธีการคํานวณ

3,201,800
86.5

=

37,015 บาท/คน

2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
37,015
x5 =
3.09 คะแนน
60,000
ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งหมดเทากับ 37,051 บาท/คน
เทากับ 3.09 คะแนน
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
จํานวน 662,800 บาท ไมมีเงินทุนภายนอก รวมทั้งหมด จํานวน 662,800 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไม
นับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 41.5 คน โดยรายละเอียดดังนี้
1. แสดงวิธีการคํานวณ

662,800

=

41.5

15,971.08 บาท/คน

2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
15,971.08

x5

60,000

=

1.33 คะแนน

ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งหมดเทากับ 15,971.08 บาท/คน
เทากับ 1.33 คะแนน
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน
1,070,000 บาท ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก จํานวน 100,000 บาท รวม
ทั้งหมด จํานวน 1,170,000 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 25 คน โดย
รายละเอียดดังนี้
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1. แสดงวิธีการคํานวณ

1,170,000
25

=

46,800 บาท/คน

2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
46,800
x 5 = 3.90 คะแนน
60,000
ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งหมดเทากับ 46,800 บาท/คน
เทากับ 3.90 คะแนน
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
จํานวน 318,000 บาท เงินทุนภายนอก จํานวน 1,875,266 รวมทั้งหมด จํานวน 2,193,266 บาท มีอาจารย
ประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 77 คน โดยรายละเอียดดังนี้
1. แสดงวิธีการคํานวณ

2,193,266

=

77

28,483.97 บาท/คน

2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
28,483.97
x5 =
5 คะแนน
25,000
ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งหมดเทากับ 28,483.97
บาท/คน เทากับ 5 คะแนน
5. คณะครุศาสตร ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน 929,571
บาท ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก จํานวน 470,000 บาท รวมทั้งหมด จํานวน
1,399,571 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 59 คน โดยรายละเอียดดังนี้
1. แสดงวิธีการคํานวณ

1,399,571

=

59

23,721.54 บาท/คน

2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
23,721.54
x5 =
4.74 คะแนน
25,000
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ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําคณะครุศาสตร ทั้งหมดเทากับ 23,721.54 บาท/คน เทากับ 4.74
คะแนน
6. คณะวิ ทยาการจัดการ ไดรับ เงิน สนับสนุนงานวิ จัยหรืองานสร างสรรค จากภายใน จํ านวน
314,000 บาท ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก จํานวน 188,000 บาท รวม
ทั้งหมด จํานวน 502,000 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 57 คน โดย
รายละเอียดดังนี้
1. แสดงวิธีการคํานวณ

502,000
57

=

8,807.02 บาท/คน

2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
8,807.02
x5 =
1.76 คะแนน
25,000
ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําคณะวิทยาการจัดการ ทั้งหมดเทากับ 8,807.02 บาท/คน เทากับ
1.76 คะแนน
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร างสรรคจากภายใน จํานวน 2,101,467 บาท ภายนอก จํา นวน - บาท รวมทั้ งหมด จํา นวน
2,101,467 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 30 คน
เนื่องจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีหลักสูตรที่สังกัดอยูในกลุมวิชาวิทยาศาสตรฯ และกลุม
สาขาวิชาสังคมศาสตร จึงคํานวณแยกออกเปน 2 สูตรดังนี้
7.1. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ไดรับเงิน
สนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน - บาท ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน
1,452,103 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 1,452,103 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) รวม
ทั้งหมด 6 คน
1. แสดงวิธีการคํานวณ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
1,452,103
6

=

242,017.17 บาท/คน

2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
242,017.17
x5
= 5 คะแนน
60,000
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ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) ทั้งหมดเทากับ 242,017.17 บาท/คน เทากับ 5 คะแนน
7.2. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ไดรับเงิน
สนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน 649,364 บาท ภายนอก จํานวน - บาท รวมทั้งหมด
จํานวน 649,364 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) รวมทั้งหมด 24 คน
แสดงวิธีการคํานวณ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
649,364
= 27,056.83 บาท/คน
24
2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
27,056.83
x5
= 5 คะแนน
25,000
ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) ทั้งหมดเทากับ 27,056.83 บาท/คน เทากับ 5 คะแนน
ดั ง นั้ น สรุ ป ผลคะแนน (วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ ) กลุ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีและกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5+5
= 5 คะแนน
2
ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทั้งหมดเฉลี่ยทั้ง 2 กลุม (กลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทากับ 242,017.17 บาท/คน เทากับ 5 คะแนน และ กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรฯ เทากับ 27,056.83 บาท/คน) โดยทั้งสองกลุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 5 คะแนน
8. คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน
159,500 บาท ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก รวมทั้งหมด จํานวน 2,576,500
บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 19 คน โดยรายละเอียดดังนี้
1. แสดงวิธีการคํานวณ

2,736,000
19

= 144,000 บาท/คน

2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
144,000
x5
=
5 คะแนน
50,000

94

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2561
าวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร ทั้งหมดเทากับ 144,000 บาท/คน เทากับ
5 คะแนน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
2-2(1)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2-2(2)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2-2(3)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2-2(4)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2-2(5)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะครุศาสตร
2-2(6)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิทยาการจัดการ
2-2(7)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
2-2(8)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะสาธารณสุข
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 2.2
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบตั ิที่ด/ี นวัตกรรม
-
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ตัวบงชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบงชี้
การคิดรอบ
เกณฑการประเมิน

: ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
: ผลลัพธ
: รอบปปฏิทนิ (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)
:
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการของนักวิจัย จํานวน 457 เรื่อง โดยจําแนกเปนผลงานคาถวงน้ําหนัก
ผลงานวิชา คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 241 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 38 เรื่อง คาน้ําหนักคาน้ําหนัก
0.60 จํานวน 63 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 81 เรื่อง และ คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 21 เรื่อง และคา
ถวงน้ําหนักผลงานสรางสรรค คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 3 เรื่อง คาน้ําหนักคาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 4 เรื่อง
และ คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 6 เรื่อง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัยเทากับ 196.60
ตัวตั้ง
1
2
3
4
5
6
7

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
41.60
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
16.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22.60
คณะครุศาสตร
31.20
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
32.80
คณะวิทยาการจัดการ
21.20
คณะสาธารณสุขศาสตร
21.00
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- กลุมสาขาวิขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.60
8
- กลุมสาขาวิขามนุษยศาสตรและ
5.60
สังคมศาสตร
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ตัวหาร
(นับปฏิบัติงานจริง
รวมผูล าศึกษาตอ)
95.5
25
42.5
62
86
57
22
6
24

ผลลัพธ
(รอยละ)

คะแนน

43.56
64.00
53.17
50.32
38.13
37.19
81.81

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

76.67
23.33

5.00
5.00
40 (5.00)

ที่มา : ขอมูลจากรายงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา
2561
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ผลการดําเนินงานงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย จําแนกรายคณะ/วิทยาลัย/หนวยงานวิจัย
ผลงานวิชาการ

ที่ คณะ/วิทยาลัย/หนวยงานวิจัย
1
2
3
4
5
6

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ผลงานสรางสรรค

รวม
คา
น้ําหนัก

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

56
24
14

11
13
1
6
3
-

12
3
6
11
15
4

21
3
9
9
12
7

2
4
2
6
4
-

-

2
1
-

1
3
-

-

3
3
-

1
3

4
8

3
2
15

2
0
1

-

-

-

-

-

4.60
5.60
21.00

38

63

81

21

-

3

4

-

6

196.60

27
37
66

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ
6
10
8 คณะสาธารณสุขศาสตร
241
รวมจํานวนเรื่อง

7

41.60
22.60
16.00
32.80
31.20
21.20

ที่มา : ขอมูลจากรายงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา
2561

สูตรการคํานวณ
ผลรวมของผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและ
หนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

= คะแนนที่ได

40
8

= 5.00 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.3
เปาหมายป
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
คาเฉลี่ย 5.00

ผลรวมคะแนน 40

5.00 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
2-3(1)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2-3(2)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2-3(3)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2-3(4)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2-3(5)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะครุศาสตร
2-3(6)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิทยาการจัดการ
2-3(7)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
2-3(8)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะสาธารณสุข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 2.3
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีวารสารสําหรับเผยแพรงานวิจยั ที่อยูในฐาน
สนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยหนาใหมมีงาน
TCI กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 พรอมทั้งมีทุนสนับสนุน เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
การนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1.การทําบทความวิจัยและบทความวิชาการของ
อาจารยประจําและนักวิจัยนอกจากทําวิจัยแลว
อาจารยประจําและนักวิจัย
ตองนํางานวิจัยนั้นไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ
2.การทําตําราหรือหนังสือเพื่อรับการประเมินตาม อาจารยประจําและนักวิจัยควรทําบทความวิจัยและ
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา บทความวิชาการเพื่อไปตีพิมพในการประชุมวิชาการ
3.การผลิตงานสรางสรรคและนําไปเผยแพรใน ระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงตีพิมพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 1 และกลุมที่ 2 หรือตีพิมพในฐาน Scopus มาก
ยิ่งขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
มีฐานขอมูลผลงานตีพิมพที่เปนปจจุบันและพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.3
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
-

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1.ผศ.ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ
2.ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
3.นางวารุณี จันทพึ่ง
4.น.ส.กัญชญาวีร กุลพิพัฒนเตชนาถ

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

หนวยงานรับผิดชอบรวม :
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน /คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1
: การบริการวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบ
: รอบปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
 ขอ 1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดมองเห็นถึงความสําคัญของการบริการ
วิชาการมาอยางยาวนาน เนื่องดวยมีความสํานึกในการเปน “คนของพระราชา” และจําเปนที่ตองนําความรูที่มี
นั้น ตอบแทนตอชุมชน สังคม และประเทศ
การดําเนินการในการศึกษา 2561 ที่ผานมา เปนปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศนอมนําพระรา
โชบาย รัชกาลที่ 10 มาขับเคลื่อนเปนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ทําใหการบริการ
วิชาการดําเนินการอยูเดิมนั้น ปรับเปลี่ยนเขาสูการขับเคลื่อนภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น ภายใต
โครงการแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในชนบท ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร รัชกาลที่ 10 (เอกสารหมายเลข 3.1.1(1)) ที่มีคณะกรรมการจากทุกคณะ
รวมขับเคลื่อน
ในการกําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ เริ่มตนจากทาน
รองอธิการบดี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต พรอมดวย ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผูอํานวยการสํานักสงเสริม
การเรียนรูและบริการวิชาการ ไดเดินทางเพื่อประชุมรวมกับพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกว
เพื่อหาพื้นที่ที่เปนเปาหมายในการพัฒนารวมกัน สรุปออกมาไดเปนพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี 27 หมูบาน
และจังหวัดสระแกว 25 หมูบาน จากนั้นจึงไดนํามาประชุมรวมกับคณบดีทุกคณะ ในการประชุมคณบดี
สัญ จร ในวั นพฤหั สบดีที่ 27 กั นยายน 2562 ณ หองประชุม ราชพฤกษ (เอกสารหมายเลข 3.1.1(2))
เพื่อใหแตละคณะเลือกพื้นที่ และจํานวนชุมชนที่ตองการลงไปดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ
เมื่อแตละคณะไดพื้นที่ในการดําเนินโครงการพันธกิจสัมพันธแลว มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริม
การเรียนรูและบริการวิชาการรวมกับคณะ ไดจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการสรางเครือขายชุมชน
นักปฏิบัติ เพื่อรวมศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น เพื่อรวมศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น เสริมพลัง
ให ชุมชนทองถิ่ นสามารถดํารงอยู ได อย างยั่ งยื น (เอกสารหมายเลข 3.1.1(3)) ซึ่ง มี ภาคีภ ายนอก ได แ ก
พัฒนาการจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกวรวมเปนคณะกรรมการ เพื่อหารือแนวทางในการดําเนินการ
ร ว มกั น (เอกสารหมายเลข 3.1.1(4)) และวางแผนจั ด ทํ า เป น แผนพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ประจําปงบประมาณ 2562
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
คําสั่งที่ 2515/2561 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
3.1.1(1)
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว
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หมายเลขเอกสาร
3.1.1(2)
3.1.1(3)
3.1.1(4)

รายการเอกสาร
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร รัชกาลที่ 10
รายงานการประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ หอง
ประชุมการเวก ชัน้ 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คําสั่งที่ 1297/2562 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินโครงการสราง
เครือขายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อรวมศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น เสริมพลังให
ชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยูไ ดอยางยั่งยืน
รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร รัชกาลที่ 10

 ขอ 2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1
คณะกรรมการดําเนินโครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อรวมศึกษาแกไขปญหาของชุมชน
ทองถิ่น รวมกับคณะกรรมการติดตามการดําเนินโครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อรวมศึกษาแกไข
ป ญหาของชุ มชนท องถิ่ น เสริ มพลั งให ชุ มชนท องถิ่ นสามารถดํ ารงอยู ได อย างยั่ งยื น (เอกสารหมายเลข
3.1.2(1)-(2)) เพื่อทําความเขาใจรวมกันในบริบทของชุมชนเปาหมายโดยเบื้องตน และทําความเขาใจถึง
บทบาท หน า ที่ และเป า หมายที่ ท างมหาวิ ท ยาลั ย ต อ งการที่ จ ะพั ฒ นาชุ ม ชนร ว มกั น จากนั้ น ทุ กคณะ
โดยอาจารยผูรับผิดชอบพื้นที่เปาหมายพรอมทีมงาน จะดําเนินโครงการในระยะที่ 1 โครงการสํารวจบริบท
ชุมชนและจัดทําฐานขอมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกว โดยมีเปาหมายเพื่อรูจักชุมชนอยาง
ถองแท และคนหา "ปญหาที่แทจริง” ของชุมชน การดําเนินงานในขั้นตอนนี้ ทุกชุมชนจะตองมีการจัดเก็บ
ขอมูลดวยเครื่องมือต างๆ เชน แผนที่เดิน ดิน โองชีวิต และการจัดเวทีประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ร ว มกั น ตลอดจนมี ก ารรายงานการลงพื้ น ที่
(OP1) (เอกสารหมายเลข 3.1.2(3)) ผ า นทาง
ระบบhttp://engagement.vru.ac.th
เมื่อทุกชุมชนไดดําเนินการสํารวจบริบทชุมชน ฐานขอมูลชุมชน และปญหาที่แทจริงของชุมชนแลว
จะนําขอมูลดังกลาวมาจัดทําแผนงานพันธกิจสัมพันธรวมกัน (เอกสารหมายเลข 3.1.2(4) โดยจะวางแผน
รวมกันกับชุมชนเพื่อกําหนดทิศทางของโครงการในระยะที่ 2 นั่นก็คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเพื่อแกไข
ปญหาความยากจน ซึ่งแตละชุมชนก็จะมีรายละเอียดที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับบริบทของชุมชน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
3.1.2(1)
คําสั่งที่ 1297/2562 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินโครงการสราง
เครือขายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อรวมศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น เสริมพลังให
ชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน
3.1.2(2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบายดาน
การศึกษาของรัชกาลที่ 10
3.1.2(3)
แบบรายงาน OP 1
3.1.2(4)
แผนแผนงานพันธกิจสัมพันธ ปงบประมาณ 2562
 ขอ 3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
ในการดําเนินโครงการพันธกิจสัมพันธเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตนั้น
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ ไดดําเนินการในพื้นที่เปาหมายหลัก คือ จังหวัดสระแกว จํานวน 25 พื้นที่ และจังหวัดปทุมธานี 27
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พื้นที่ ทั้งนี้สามารถสรุปจํานวนผลิตภัณฑที่เกิดจากการดําเนินโครงการพันธกิจสัมพันธเพื่อแกไขปญหาความ
ยากจน ในพื้นที่จังหวัดสระแกวและจังหวัดปทุมธานี โดยจังหวัดสระแกว ผลิตภัณฑที่สรางรายไดใหชุมชน
23 ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑเพื่อชวยเหลือผูปวยติดเตียง จํานวน 3 ผลิตภัณฑ รวม 26 ผลิตภัณฑ และ
จังหวัดปทุมธานีมีผลิตภัณฑที่สรางรายไดใหชุมชน 41 ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑเพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีให
ชุมชน จํานวน 2 ผลิตภัณฑ รวม 43 ผลิตภัณฑ รวมทั้งสิ้น 69 ผลิตภัณฑ จากจํานวน 25 หมูบานในจังหวัด
สระแกว และ 27 หมูบานในจังหวัดปทุมธานี
โดยมีพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนารวมกับมหาวิทยาลัยและมีความเขมแข็ง โดยมีตัวอยางดังนี้
1. บานแกงสะเดา หมู 4 ต.ทุงมหาเจริญ อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว
ไดสงเสริมใหชุมชน “ปลูกผักปลอดสารพิษทดแทนการปลูกออยเพื่อสรางรายได” และสงเสริมให
ทําปุยหมักและสารปองกันกําจัดแมลงที่ผลิตเอง เพื่อชวยลดตนทุนและเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร ซึ่งสงผลให
เกิดการรวมกลุมอาชีพในชุมชนและเกิดสัมพันธภาพอันดีในชุมชน โดยมีครัวเรือนเปาหมายที่เขารวม 10
ครัวเรือน
2. บานใหมไทยพัฒนา หมู 6 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแกว
ไดมีการแปรรูปสมุนไพรที่มีในทองถิ่นเปนยาหมองและน้ํามันไพล พรอมทั้งจัดทําฉลากและบรรจุ
ภัณฑ และมีการเก็บรวบรวมขอมูลและถอดความรูจากปราชญดานสมุนไพรเพื่อจัดทําเปนเลมทําเนียบ
สมุนไพรทองถิ่นที่มีในชุมชน โดยมีครัวเรือนเปาหมายที่เขารวม 10 ครัวเรือน
3. บานทับทิมสยาม 05 หมู 10 ต.คลองไกเถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแกว
ไดออกแบบอุปกรณสําหรับผูปวยติดเตียง ไดแก อุปกรณเคลื่อนยายผูปวยติดเตียง วิลลแชรไฟฟา
(ระบบอัตโนมัติ) และหองน้ําสําหรับผูพิการทางสายตา โดยมีครัวเรือนเปาหมายที่เขารวม 3 ครัวเรือน
4. บานพรสวรรค หมู 8 ต.เขาฉกรรจ อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว
ได พั ฒนาผลิ ต ภัณ ฑ ก ระเปา จากผ าทอเปน ลวดลายใหม แ ละมี รู ปทรงทั น สมั ย สไตล โมโนโทนที่
แสดงออกถึงความเรียบงาย และมีการปรับปรุงศูนยการเรียนรูชุมชนใหมีความหลากหลายและนาสนใจมาก
ขึ้น โดยจัดทําสมุดบันทึกกิจกรรมในฐานการเรียนรูตางๆ โดยมีครัวเรือนเปาหมายที่เขารวม 17 ครัวเรือน
5. บานหนองปรือ หมู 3 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแกว
ไดแปรรูปผลิตภัณฑจากเกล็ดปลาเปนขาวเกรียบเกล็ดปลา และการประดิษฐดอกไมจากเกล็ดปลา
โดยใช วั ต ถุ ดิ บ ที่ เหลื อจากการทํ า ปลาส ม และส ง ผลกระทบต อสภาพแวดล อมในชุ ม ชน โดยมี ค รั ว เรื อน
เปาหมายที่เขารวม 7 ครัวเรือน
6. บานคลองเจา หมู 12 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี
ได แ ปรรู ปกล ว ยน้ํ า วา เปน กล วยกวน เนื่ องจากในชุ ม ชนมี การปลู กกลว ยเกื อบทุ กหลัง คาเรื อน
โดยชาวบานสนใจนํากลวยที่มีอยูจํานวนมากในชุมชนมาแปรรูปเปนกลวยกวน และสรางแรงบันดาลใจ
โดยพาชาวบานไปศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชน กลุมแมบานกลวยกวนเพชรสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
แลวนําแนวคิดกลับมาพัฒนาตอใหเปนสูตรเฉพาะของกลุมโดยทํากลวยกวนเปนขาวตมมัดจิ๋ว หอดวยใบตอง
แหง และใหชาวบานไดรวมกันออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา เพื่อใหเปนของทานเลนและของฝากได
โดยมีครัวเรือนเปาหมายที่เขารวม 17 ครัวเรือน (เอกสารหมายเลข 3.1.3(1) - 3.1.3(2))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
3.1.3(1)
รายงานการลงพื้นที่ของชุมชน
3.1.3(2)
รายละเอียดการดําเนินงานในระบบ http://engagement.vru.ac.th
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 ขอ 4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการไดดําเนินการทํากิจกรรมเชิงการพัฒนาพืน้ ที่กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ไดแก
4.1 ชุมชนตําบลบานแกง อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว
ในปงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยไดเริ่มเขาไปดําเนินการครั้งแรกในมิติดานการศึกษา เริ่มตน
จากการสํารวจพบวานักเรียนเขียนและอานภาษาไทยไมถูกตอง ผูบริหารและครูโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานน้ําออม โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน
ทุงกบินทร จังหวัดสระแกว มีความตองการใหมหาวิทยาลัยไปใหความรูและคําแนะนําการใชภาษาไทยที่
ถูกตองสําหรับการสื่อสาร มหาวิทยาลัยไดไปจัดคายใหความรูการรักการอานภาษาไทย หลังจากใหความรู
นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาไทยดีขึ้น โดยเทียบคะแนนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตอมาในปง บประมาณ 2560 และ 2561 ผูบริหารและครู โรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน
บานน้ําออม โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุ ง
กบินทร จังหวัดสระแกว ตองการใหมหาวิทยาลัยไปใหความรูวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เนื่องจาก
นักเรียนมีผลการเรียน O-Net ระดับต่ํากวาเกณฑ มหาวิทยาลัยไดไปใหความรูการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-Net วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร หลังจากอบรมพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นดีขึ้น นัก เรี ยนผู เขา ร ว มโครงการ มีค ะแนนเฉลี่ย เพิ่ มขึ้ น รอยละ 8.19 (ตั้ งเป า หมายไว ร อยละ 5)
(เอกสารหมายเลข (3.1.4(1))
จากนั้นในปงบประมาณ 2562 ทางมหาวิทยาลัยไดลองมองในมิติใหม ที่ทางชุมชนตองการใหเขาไป
ชวยพัฒนา นั่นก็คือมิติสุขภาพชุมชนผานการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนบานคลองอาราง และโครงการ 4 ดี วิถีพอเพียง ซึ่งทําใหหมูบาน
คลองอารางกลายเปนหมูบานตัวอยาง จากวิสัยทัศนของชุมชนที่อาศัยกระบวนการวิเคราะหบริบทตางๆ
รวมกันกับคนในชุมชน ที่วา “หมูบานคนดี วิธีออมชอม ปาพรอมอนุรักษ พิทักษธรรมาภิบาล รวมสรางบาน
นาอยู ฟนฟูประเพณี สุขภาพดี ล้ํา คําพอตองพอเพียง” วิสั ยทัศนนี้ใชเปน แนวทางในการพัฒนาอยางมี
ทิศทาง และโดยเฉพาะประโยคแรกของวิสัยทัศนที่วา “หมูบานคนดี” ซึ่งสิ่งนี้สะทอนใหเห็นถึงการไดรับการ
ยอมรั บ จากจัง หวัด จัง หวัด สระแกว ให เปน ชุ มชนตน แบบในมิ ติของคนดี ต ามนโยบายสระแก ว เมื องแห ง
ความสุข 4 ดีวิถีพอเพียง และดวยการพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผานมามีรางวัลแหงความสําเร็จมากมายมี
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเขาไปเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรูรูปแบบการพัฒนาจนกลายมาเปนชุมชน
เขมแข็งในปจจุบัน (เอกสารหมายเลข สสร.3.1.4(2))
สิ่งที่สะทอนถึงไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งของขุมชนก็คือ เปนชุมชนตนแบบในมิตขิ องคนดี
ตามนโยบายสระแกวเมืองแหงความสุข 4 ดีวิถีพอเพียง และมีชุมชนกลุมอื่นมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู
อยางตอเนื่อง
4.2 ชุมชนสวนพริกไทย ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินงานทางดานบริการวิชาการมา
ยาวนาน ชุมชนสวนพริกไทยเปนชุมชนแรกๆที่เปนเปาหมายของการเขาไปพัฒนาอยางตอเนื่อง และเริ่ม
ดําเนินการครั้งแรกในป พ.ศ. 2538 ดวยการลงพื้นที่ศึกษาปญหาความตองการจากผูนําชุมชนและสมาชิก
ของชุมชน โดยมีการจัดประชุมเวทีประชาคม เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมทั้งรวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน
พบวาประเด็นสําคัญในการเรงพัฒนาชุมชน มิติทางดานการเกษตร เนื่องจากอดีตชุมชนมีการทําการเกษตร
แบบใชสารเคมี ทั้งการทํานา การปลูกผัก ปลูกผลไม หลังจากที่มหาวิทยาลัยไดพบปญหานี้แลว จึงไดจัดทํา
โครงการบริการวิชาการใหความรูเรื่องการเกษตรอินทรีย ทั้งการทําปุยหมัก ปุยอินทรียน้ํา หรือน้ําหมัก
ชีวภาพ โดยไดรับความรวมมือจากสํานักงานพัฒนาที่ดิน ไดอบรมหมอดินอาสาใหเกษตรกร จนทําให
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เกษตรกรกลุมหนึ่งหันมาใชวิธีธรรมชาติทั้งเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้เกษตรกรทํานาเกี่ยวขาวแลว
ขายขาวเปลือกใหโรงสี
เมื่อสงเสริมทางดานการเกษตรจนมีความเขมแข็งแลว ในปงบประมาณ 2552 ไดมีมุมมองในการ
พั ฒ นาต อ ยอดในมิ ติ ข องการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน เพื่ อ สร า งมู ล ค า ให กั บ ตั ว สิ น ค า มากยิ่ ง ขึ้ น โดย
มหาวิทยาลัยเขาไปใหความรูเรื่องของขาวกลอง และแนะนําใหกลุมไดผลิตขาวกลองเอง โดยไมตองไปขาย
ขาวเปลือกใหโรงสี ซึ่งจะทําใหขายขาวไดราคาเพิ่มขึ้น และเกิดประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภค โดยทาง
มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องสีมือให 1 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการศึกษา
ดูงานการทํานาโยนกลา และการปลูกขาวหอมนิล ซึ่งเปนขาวที่มีคุณคาทางอาหารสูง โดยเฉพาะธาตุเหล็กมี
มากกวาขาวพันธุอื่นถึง 10 เทา จนปจจุบันขาวกลองของชุมชนสวนพริกไทยขายดีเปนที่ยอมรับของตลาด มี
ชุมชนกลุมอื่นมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู และมหาวิทยาลัยไดนํากลุมชุมชน สวนพริกไทยไปรวมจัด
นิทรรศการและจําหนายสินคา ที่ทําเนียบรัฐบาล คุรุสภา เมืองทองธานี ฟวเจอรปารครังสิต และที่อื่นๆ จน
ผลิตภัณฑของกลุมมียอดจําหนายสูงขึ้น
ตอมาในงบประมาณ 2554 ชุมชนประสบปญหาน้าํ ทวมมหาวิทยาลัยเขามีบทบาทในการเพิ่มรายได
ใหกับชุมชน โดยเพิ่มเติมในสวนของมิติการพัฒนาทําผลิตภัณฑครัวเรือน เชน น้ํายาลางจาน สบูเหลวอาบน้ํา
น้ํายาเอนกประสงค ฯลฯ ซึ่งทางชุมชนก็ไดนําความรูนี้ในการทําผลิตภัณฑครัวเรือนของตนเองได เปนลด
รายจายของชาวบานไดอีกทางหนึ่ง มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ และคณะ
ตางๆ ตางก็ผลัดกันลงไปพัฒนาและใหความรูดานตางๆอยางตอเนื่อง
จนกระทั่งปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยไดลงไปใหความรูดานการทําเกษตรอินทรีย การทํา
จุลินทรียวิธีธรรมชาติไลแมลง และศัตรูพืชในนาขาว หลังจากการอบรมชุมชนไดนําความรูไปทําจุลินทรีย
เพื่อใชในการเพาะปลูก ไดแก ขาวพืชผักสวนครัว บําบัดน้ําเสีย และทําเปนอาหารสําหรับเลี้ยงเปด ไก ทําให
ลดการใชสารเคมี ลดตนทุนการผลิต สรางผลผลิตที่ปลอดสารเคมี และทําใหชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งพบ
จากการตรวจสุขภาพประจําป จากนั้นในปงบประมาณ 2561 ไดพัฒนาในมิติการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
โดยจัดทําโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นดานสงเสริมอาชีพ ใหกับโรงเรียนวัด
เสด็จ ตําบลสวนพริกไทย เพื่อสรางความรูความเขาใจในการทําเบเกอรี่ และออกแบบบรรจุภัณฑและตรา
สินคา ใหกับชุมชน
ผลของการลงพื้นที่อยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาชุมชนสวนพริกไทยนั้น สิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงไดรับการ
พัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน ก็คือ ป พ.ศ. 2550 ชุมชนไดรับคัดเลือกเปนศูนย
สงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนดีเดน ประเภทขาวอื่นๆ ไดรับการคัดเลือกเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพทํานา
ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2554 ในป พ.ศ. 2559 ชุมชนไดรับรางวัลชนะเลิศ “บานสวยเมืองสุข” ระดับจังหวัด
และรางวัลรองชนะเลิศ “หมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้ยังสามารถจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน
ขาวกลองสวนพริกไทย และมีชุมชนกลุมอื่นมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณก็ยังคงลงพื้นที่เพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยใน
ปงบประมาณ 2562 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ มีการ
ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อถอดบทเรียนความสําเร็จของชุมชนในการสืบสานตอยอดในดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อันจะเปนการเรียนรูใหชุมชนอื่นไดตอไป (เอกสารหมายเลข สสร.3.1.4(3))
4.3 ชุมชนคลองหา ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ปงบประมาณ 2559 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการไดสํารวจความตองการของชุมชน
ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีซึ่งเปนชุมชนเปาหมายพบวาในชุมชนมีความตองการลด
ตนทุนในการทํากอนเชื้อเห็ด ซึ่งตองการที่พัฒนาเปนวิสาหกิจชุมชนในอนาคต สํานักสงเสริมการเรียนรูและ
บริการวิชาการจึงไดรวมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดไปใหความรูเกี่ยวกับการลดตนทุนในการทํากอนเชื้อ
เห็ดแกประชาชนในชุมชนตําบลคลองหา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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จากนั้นในปงบประมาณ 2560 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการไดลงพื้นที่เพื่อติดตาม
และประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ ทั้งนี้ไดพูดคุยกับกํานันตําบลคลองหา และไดรับทราบถึง
ความตองการของชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑทางเกษตรเพื่อจําหนายและสรางรายได สํานักสงเสริมการ
เรียนรูและบริการวิชาการจึงไดจัดทําโครงการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร และการออกแบบบรรจุภัณฑ
และตราสินคา โดยรวมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในการไปใหความรู
แกประชาชนในชุมชน หลังจากที่สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการรวมกับคณะตางๆ ไดไปให
ความรูแกชุมชนคลองหาอยางตอเนื่อง สงผลทําใหประชาชนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพา
ตนเองได
ปจจุบันชุมชนสามารถนําผลิตภัณฑชุมชนตางๆที่มหาวิทยาลัยใหความรูไปวางจําหนายในสถานที่
ตางๆ เชน หางสรรพสินคาฟวเจอรพารครังสิต ชั้น 2 ศูนยราชการแจงวัฒนะ (งานสินคา OTOP ของดี 4
ภาค) และตลาดชุมชนบริเวณหนาวัดหัตถสารเกษตร ตลาดหมู 5 และ10 เปนตน ทั้งนี้ชุมชนไดมีการจัดทํา
บัญชีรายรับ-รายจาย เพื่อทํ าใหท ราบรายไดที่ เพิ่มขึ้น จากการจําหนายผลิตภัณฑ ซึ่งป จจุบันผลิตภัณ ฑ
น้ําพริก ของชุ มชนคลองห าไดก ารรับรองคุณ ภาพ (อย.) นอกจากนี้ สํา นักส งเสริ มการเรี ยนรูแ ละบริ การ
วิชาการไดใหคําปรึกษาและพาชุมชนคลองหาไปศึกษาดูงานและรวมวางแผนการดําเนินงานของกลุมอาชีพ
“วิสาหกิจชุมชน” ซึ่งวิสาหกิจชุมชน หมู 2 ไดรับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด และรางวัลที่ 2 ระดับภาคพื้นที่
ภาคกลาง
ในปงบประมาณ 2562 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อถอดองคความรูของชุมชนตําบลคลองหา ที่สามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
มั่นคง ยั่งยืน ใหกับชุมชนอื่นตอไป (เอกสารหมายเลข สสร.3.1.4(4))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
3.1.4(1)
สรุปโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
3.1.4(2)
สรุ ป โครงการการถอดบทเรี ย นการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย ของชุ ม ชนท องถิ่ น อย า งยั่ ง ยื น ตาม
โครงการสระแกวเมืองแหงความสุข จังหวัดสระแกว
3.1.4(3)
สารคดีเชิงถอดบทเรียนชุมชนตําบลสวนพริกไทย
3.1.4(4)
สารคดีเชิงถอดบทเรียนชุมชนตําบลคลองหา
 ขอ 5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดทําขอบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการ (MOU) กับหนวยงานราชการ และเอกชน ดังตอไปนี้
5.1 บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการธนาคารออมสิน
ยุวพัฒนรักษถิ่น และโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ Start up และ SMEs ระหวางธนาคาร
ออมสินกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยมีกิจกรรม 5 กิจกรรมภายใต
โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ดังนี้
- การอบรมเชิงปฏิบัติการดานอาหารเพื่อสรางรายได (วุนกระทิโบราณ)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการดานอาหารเพื่อสรางรายได (การทําแหนมคลุก)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการดานอาหารเพื่อสรางรายได (ขนมไทย)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการดานอาหารเพื่อสรางรายได (เยลลี่สุขภาพ)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะตนออนทานตะวันและการแปรรูปสําหรับประกอบอาชีพ
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5.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวางองคการบริหารสวนตําบลคลองหา
จังหวัดปทุมธานี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ โดยมหาวิทยาลัยเขาไปถอดองคความรูที่ไดจาก
ชุมชนคลองหา
5.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ รวมมือกับพัฒนาการจังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ในการพัฒนาและดําเนินกิจกรรมตางๆ ในดานสนับสนุน สงเสริมงาน
วิชาการ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุงเนนในการพัฒนาชุมชนในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยมีโครงการ
สํารวจบริบทชุมชนและจัดทําฐานขอมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกว ที่ดําเนินโครงการใน
ปงบประมาณ 2561 – 2562
5.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภรวมกับสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (องคการมหาชน) สํานักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก สมาคมสภาองคกรชุมชนคน
ปทุมธานี ในการรวมออกแบบหลักสูตรแนวทางการสนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี การลง
พื้นที่ และการจัดการงานวิชาการ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมการพัฒนา
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรวมมือกับเทศบาลตําบลบางพูน จังหวัดปทุมธานี ในการพัฒนาและ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในดานสนับสนุน สงเสริมงานวิชาการ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุงเนนในการ
พัฒนาชุมชนในเขตตําบลบางพูน ผูบริหารบริษัท สยามอดิฟายด สตารช จํากัด โดยอาจารยนักพัฒนาชุมชน
ไดเขาพูดคุยแนวทางการพัฒนาตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการพัฒนา
ทองถิ่นเพื่อแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกว
(เอกสารหมายเลข 3.1.5(1)-(5))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
3.1.5(1)
บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ระหวางธนาคารออมสิน
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
3.1.5(2)
บันทึกขอตกรงความรวมมือการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีระหวางจังหวัดปทุมธานีกับ
มรภ.วไลยอลงกรณฯ
3.1.5(3)
บันทึกขอตกรงความรวมมือสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) สํานักงาน
ภาคกรุ ง เทพฯ ปริ ม ณฑลและตะวั น ออก สมาคมสภาองค ก รชุ ม ชนคนปทุ ม ธานี
กับ มรภ.วไลยอลงกรณฯ
บันทึกขอตกลงความรวมมือเทศบาลตําบลบางพูนจังหวัดปทุมธานีกับ
3.1.5(4)
มรภ.วไลยอลงกรณฯ
ภาพถายในการดําเนินงานความรวมมือกับ บริษัท สยามอดิฟายด สตารช จํากัด
3.1.5(5)
 ขอ 6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตาม
ขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมี
อาจารยมาจากทุกคณะ
มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการรวมกับอาจารยจากคณะตางๆ ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4

จํานวนชุมชนที่
รับผิดชอบ
8
2
2
4

คณะ
วิทยาศาสตรและทคโนโลยี
ครุศาสตร
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จํานวนอาจารย
นักพัฒนา
41
10
16
28
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ลําดับ
5
6
7
8
9
10
11

คณะ
สาธารณสุขศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
งานวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ ศูนย
สระแกว
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
รวม

จํานวนชุมชนที่
รับผิดชอบ
4
4
2
2
4
14

จํานวนอาจารย
นักพัฒนา
17
10
4
20
11
23

6
52

5
185

โดยมีอาจารยประจําทั้งหมด 438 คน อาจารยนักพัฒนาทั้งหมด 185 คน คิดเปนรอยละ 42.24
โดยสามารถจําแนกตามคณะ (เอกสารหมายเลข สสร.3.1.6(1)-(3)) ดังนี้
ลําดับ
คณะ/สํานัก
ชุมชน
1 คณะวิทยาศาสตรและ โรงเรียนคุณหญิงสมจีน
เทคโนโลยี
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
ลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี
ชุมชนนวนครหนาเมือง
หมู 13 ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ชุมชนนวนครวิลลาแฟลต หมูที่ 13 ตําบล
คลองหนึ่ง อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี
ชุมชนหมู 15 สามัคคี
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
ชุมชนเคหะคลองหลวง
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
ชุมชนนครชัยมงคลวิล
ลา ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

อาจารย
1. อ.กิตติศักดิ์ สิงหสูงเนิน
2. อ.อัจจิมา มั่นทน
3. อ.ไพรินทร มีศรี
4. ผศ.กมลมาศ วงษใหญ
5. ผศ.อิงอร วงษศรีรักษา
6. ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ
7. ผศ.อมีนา ฉายสุวรรณ
8. อ.มัชฌกานต เผาสวัสดิ์
9. อ.ไชย มีหนองหวา
10. อ.ชุมพล จันทรฉลอง
11. อ.วิศรุต ขวัญคุม
12. ผศ.วิวัฒน ชินนาทศิริกุล
13. อ.สุนี ปญจะเทวคุปต
14. อ.ดาวรถา วีระพันธ
15. อ.ณัฐรดี อนุพงค
16. อ.เศรษฐพงศ วงษอินทร
17. อ.ปณณรัตน วงศพัฒนานิภาส
18. อ.อรรถพร ธนูเพ็ชร
19. อ.สุรินทร อุนแสน
20. อ.อมตา อุตมะ
21. ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
22. อ.อรวรรณ ชํานาญพุดซา
23. อ.ขวัญแข สงัดวงศ
24. อ.ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป
25. อ.ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม
ชุมชนบานทัพหลวง หมู 26. อ.ดวงเดือน วัฎฎานุรักษ
27. อ.ณฐพงศ เมธินธรังสรรค
ที่ 7 ตําบลตาหลังใน
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัด 28. อ.จิตติมา กอหรั่งกูล
29. ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา
สระแกว
30. อ.ดร.มัทนภรณ ใหมคามิ

จํานวนคน
41 คน
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ลําดับ

2

3

4

คณะ/สํานัก

ชุมชน

อาจารย
31. อ.ดร.ณัฐสิมา โทขันธ
32. อ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล
33. ผศ.ดร.นิสา พักตรวไิ ล
34. อ.มณทิพย จันทรแกว
35. ผศ.เญจางค อัจฉริยะโพธา
36. อ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
37. อ.จุรีมาศ ดีอํามาตย
38. อ.พัชรลักษณ วัฒนไชย
39. ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ
40. อ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน
41. อ.จานนท ศรีเกตุ
คณะครุศาสตร
ชุมชนหมูที่ 10 ตําบล
1. อ.ดร.สุภัชฌาน ศรีเอีย่ ม
ระแหง อําเภอลาดหลุม 2. อ.นพดล จันทรกระจางแจง
3. อ.สายนภา วงศวิศาล
แกว จังหวัดปทุมธานี
ชุมชนบานพรสวรรค หมู 4. อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
5. อ.ชยพล ใจสูงเนิน
8 ตําบลเขาฉกรรจ
6. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
อําเภอเขาฉกรรจ
7. อ.พูนพชร ทัศนะ
จังหวัดสระแกว
8. อ.กุลชาติ พันธุวรกุล
9. อ.วิษณุ สุทธิวรรณ
10. อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
คณะวิทยาการจัดการ ชุมชนบานคลองหนาไม 1. ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด
ตําบลหนาไม อําเภอ
2. ผศ.ละเอียด ขจรภัย
ลาดหลุมแกว จังหวัด
3. อ.ภัทรภร พุฒพันธ
4. อ.นิรินธนา บุษปฤกษ
ปทุมธานี
5. อ.ดร.ณัตตยา เอีย่ มคง
ชุมชนหมูที่ 2 ตําบล
6. อ.เปรมฤดี ทองลา
เมืองไผ อําเภออรัญ
7. อ.ปรียากร สวางศรี
ประเทศ จังหวัด
8. รศ.วรุณี เชาวนสุขุม
สระแกว
9. อ.ธิติรัตน วงษกาฬสินธุ
10. อ.ดร.ธันยธร กิณภพ
11. อ.ดวงมณี ชักนํา
12. อ.ธนิษฐนนั ท จันทรแยม
13. อ.ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
14. อ.อัญชลี เยาวราช
15. อ.วัชรพล วงศจันทร
16. อ.ดร.วรีรัตน สัมพัทธพงศ
คณะเทคโนโลยี
ชุมชนหมูที่ 1 ตําบล
1. ผศ.ประจบ ดีบุตร
อุตสาหกรรม
ระแหง อําเภอลาดหลุม 2. ผศ.สุวิทย ฉุยฉาย
แกว จังหวัดปทุมธานี
3. ผศ.ประภาวรรณ แพงศรี
4. อ.องอาจ ทับบุรี
ชุมชนหมูที่ 3 ตําบล
ระแหง อําเภอลาดหลุม 5. อ.กันยารัตน เอกเอี่ยม

จํานวนคน

10 คน

16 คน

28 คน
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ลําดับ

5

คณะ/สํานัก

คณะสาธารณสุข
ศาสตร

ชุมชน
แกว จังหวัดปทุมธานี
ชุมชนหมูที่ 10 ตําบล
คลองไกเถื่อน อําเภอ
คลองหาด จังหวัด
สระแกว

อาจารย
6. อ.จิรัญญา โชตยะกุล
7. อ.ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ
8. อ.ภุมรินทร ทวิชศรี
9. อ.ธีรนนท ไชยคุณ
10. อ.ภัทราภรณ เหนือศรี
11. อ.อําพล เทศดี
12. รศ.จิราภรณ เบญจประกายรัตน
13. ผศ.ดร.กฤษฎางค ศุกระมูล
14. ผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร
15. อ.ดร.นุชรัตน นุชประยูร
16. อ.ดร.โยษิตา เจริญศิริ
17. อ.นภัสดล สิงหะตา
18. อาจารยศิริวรรณ พลเศษ
19. อ.ธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
20. อ.วุฒิชัย วิถาทานัง
21. อ.วิศวรรธน พัชนวิชญ
22. อ.ธนัง ชาญกิจภิญโญ
23. อ.จุฑามาศ เถียรเวช
24. อ.สุธาสินี อินตุย
25. อ.โชติกาญจน ราชกรม
26. อ.ศัลยชัย ใจสมุทร
27. อ.อิศเรศ กะการดี
28. รศ.ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี
ชุมชนบานภักดีแผนดิน 1. อ.ภุชงค อินทรชัย
หมูที่ 8 ตําบลหนอง
2. อ.หทัยชนน บุญหัตถ
หมากฝาย อําเภอวัฒนา 3. อ.รัตนาภรณ อาษา
4. อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
นคร จังหวัดสระแกว
5. อ.ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ
ชุมชนบานใหมไทย
6. อ.ธธิรา เวียงปฏิ
พัฒนา ตําบลหนอง
7. อ.ดร.นิพนธ มานะสถิตพงษ
ตะเคียนบอน อําเภอ
8. อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ
วัฒนานคร จังหวัด
9. อ.ภัทรา พวงชอ
สระแกว
10. อ.ชวภณ พุมพงษ
ชุมชนบานคูขวางไทย
หมู 8 ตําบลคูบางหลวง 11. อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
12. อ.ฉัตรประภา ศิริรตั น
อําเภอลาดหลุมแกว
13. อ.นาตยา ดวงประทุม
จังหวัดปทุมธานี
14. อ.นัชชา ยันติ
ชุมชนบานคลองบาง
หลวง หมูที่ 7 ตําบลคู 15. อ.กริช เรืองไชย
16. อ.อภิญญา อุตระชัย
บางหลวง อําเภอลาด
17. อ.เฟองฟา รัตนาคณหุตานนท
หลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี

จํานวนคน

17 คน
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ลําดับ
คณะ/สํานัก
6 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

7

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

8

คณะวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ

9

งานวิชาศึกษาทั่วไป

ชุมชน
ชุมชนบานแกงสะเดา
ตําบลทุงมหาเจริญ
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัด
สระแกว
ชุมชนวัดพืชนิมิตร
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
ลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี

อาจารย
1. อ.พิษณุ แกวตะพาน
2. อ.ภาคิณ หมั่นทุง
3. อ.ธนา กั่วพานิช
4. ผศ.สมาพร เรืองสังข
5. ผศ.ทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอิน
แปลง
6. อ.ดร.คมกฤษณ แสงเงิน
7. อ.วิเชียร พุทธศรี
8. อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย
9. อ.หรรษา เวียงวะลัย
10. อ.ศิริพร นามเทศ
ชุมชนหมูที่ 8 ตําบล
1. อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
ระแหง อําเภอสามโคก 2. อ.บุญอนันต บุญสนธิ์
3. อ.พัชรินทร รมโพธิ์ชื่น
จังหวัดปทุมธานี
ชุมชนบานไรสามสี หมูที่ 4. อ.วุฒิชัย สายบุญจวง
3 ตําบลวังสมบูรณ
อําเภอวังสมบูรณ
จังหวัดสระแกว
ชุมชนหมูที่ 4 ตําบล
1. อ.แพรวพรรณ สุวรรณพงค
ระแหง อําเภอลาดหลุม 2. อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม
แกว จังหวัดปทุมธานี
3. อ.ดร.โรจนันท ทรงอยู
4. อ.พูนสวัสดิ์ แกวเกียรติสกุล
ชุมชนหมูที่ 1 ตําบล
คลองน้ําใส อําเภออรัญ 5. อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์
6. อ.ธัชชัย อินทะสุข
ประเทศ จังหวัด
7. อ.ชนัญชิตา อรุณแข
สระแกว
8. อ.อรวรรณ สิทธิวิจารณ
ชุมชนหมูที่ 5 ตําบล
ระแหง อําเภอลาดหลุม 9. อ.ภัทราพร ทิพยมงคล
10. อ.พัชราภรณ จันทรฆาฎ
แกว จังหวัดปทุมธานี
11. ดร.ภัทรพล ชุมมี
12. ดร.พรนภา เตียสุธิกลุ
13. อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา
14. อ.ดร.นภาพร สิงหนวล
15. อ.ลลิดา แกวฉาย
16. อ.ภัทรชาติ ทูรวัฒน
17. อ.ดร.ประภาพร ชุลลี ัง
18. อ.ดร.สุขสกล วลัญตะกุล
19. อ.ดร.ฉัตรชัย กองกุล
20. อ.วัลภา จันเดาเบา
ชุมชนบานบอทอง หมูที่ 1. อ.ดร.เบญจภา ไกรทอง
1 ตําบลคูขวาง อําเภอ 2. อ.วรภร อิ่มเย็น
ลาดหลุมแกว จังหวัด
3. อ.ดร.นลินอร นุยปลอด
ปทุมธานี
4. อ.ดร.สุภารัตน คําเพราะ

จํานวนคน
10 คน

4 คน

20 คน

11 คน

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

109

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ลําดับ

10

คณะ/สํานัก

ชุมชน
ชุมชนบานคลองบาง
หลวง หมูที่ 2 ตําบลคู
ขวาง อําเภอลาดหลุม
แกว จังหวัดปทุมธานี
ชุมชนบานคลองบาง
หลวง หมูที่ 3 ตําบลคู
ขวาง อําเภอลาดหลุม
แกว จังหวัดปทุมธานี
ชุมชนบานคลองสามสิบ
หมูที่ 3 ตําบลเขา
สามสิบ อําเภอเขา
ฉกรรจ จังหวัดสระแกว
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชุมชนบานหนองโกวิทย
วไลยอลงกรณ ในพระ หมูที่ 7 ตําบลเขา
บรมราชูปถัมภ ศูนย สามสิบ อําเภอเขา
ฉกรรจ จังหัดสระแกว
สระแกว
ชุมชนบานคลองหมาก
นัด ตําบลบานแกง
อําเภอเมืองสระแกว
จังหวัดสระแกว
ชุมชนบานถาวรสามัคคี
หมูที่ 13 ตําบลหนอง
มวง อําเภอโคกสูง
จังหวัดสระแกว
ชุมชนบานโคกสามัคคี
หมูที่ 6 ตําบลหนองมวง
อําเภอโคกสูง จังหวัด
สระแกว
ชุมชนบานคลองน้ําเขียว
หมูที่ 7 ตําบลทาแยก
อําเภอเมืองสระแกว
จังหวัดสระแกว
ชุมชนหมูที่ 3 ตําบลชอง
กุม อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแกว
ชุมชนบานแสง หมูที่ 2
ตําบลทัพเสด็จ อําเภอ
ตาพระยา จังหวัด
สระแกว
ชุมชนบานหนองปรือ
หมูที่ 3 ตําบลทับราช
อําเภอตาพระยา จังหวัด

อาจารย
5. อ.กัตตกมล พิศแลงาม
6. อ.ธีรพงษ นอยบุญญะ
7. อ.ดร.โรจนันท ทรงอยู
8. ผศ.กานตมณี ไวยครุฑ
9. ผศ.นิยม เชยกีวงษ
10. ผศ.สัญลักษณ กิ่งทอง
11. อ.ดร.โกมล จันทวงษ

1. อ.รังสรรค ลีเบี้ยว
2. อ.ณัฐพงค จันจุฬา
3. อ.ปณัท สุขสรอย
10. อ.นิตยา ทองทิพย
11. อ.กีรฉัตร วันชวย
12. อ.พรรณี พิมพโพธิ์
13. อ.วราวุฒิ คําพานุช
14. อ.เพ็ญศรี ชิตบุตร
15. อ.ปุณณานันท พันธแกน
16. อ.เทอดเกียรติ แกวพวง
17. อ.เฉลิมพงษ จันทรสุขา
18. อ.ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน
19. อ.ดร.เจนจิรา นามี
20. อ.ขจรศักดิ์ เอีย่ มนอก
21. อ.ฉัตรเกษม ดาศรี
22. อ.คณิต เรืองขจร
23. อ.วุฒิวัฒน อนันตพุฒิเมธ

จํานวนคน

23 คน
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ลําดับ

11

คณะ/สํานัก

สํานักสงเสริมการ
เรียนรูและบริการ
วิชาการ

ชุมชน

สระแกว
ชุมชนบานโนนสูง หมูท ี่
2 ตําบลโนนหมากมุน
อําเภอโคกสูง จังหวัด
สระแกว
ชุมชนบานคลองอาราง
หมูที่ 16 ตําบลบานแกง
อําเภอเมืองสระแกว
จังหวัดสระแกว
ชุมชนบานวังยาว หมูที่
3 ตําบลคลองหินปูน
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัด
สระแกว
ชุมชนบานปางสีดา หมู
ที่ 15 ตําบลทาแยก
อําเภอเมืองสระแกว
จังหวัดสระแกว
ชุมชนหมูที่ 12 ตําบล
ทัพราช อําเภอตาพระ
ยา จังหวัดสระแกว
ชุมชนบานคลองบางโพธิ์
หมูที่ 4 ตําบลคูขวาง
อําเภอลาดหลุมแกว
จังหวัดปทุมธานี
ชุมชนบานคลองบางเตย
หมูที่ 5 ตําบลคูขวาง
อําเภอลาดหลุมแกว
จังหวัดปทุมธานี
ชุมชนบานคลองบาง
หลวง หมูที่ 6 ตําบลคู
บางหลวง อําเภอลาด
หลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี
ชุมชนบานคลองบาง
หลวง หมูที่ 9 ตําบล
คูบางหลวง อําเภอลาด
หลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี
ชุมชนหมู 11 ตําบลคู
บางหลวง อําเภอลาด
หลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี

อาจารย

1. อ.รวิธร ฐานัสสกุล
2. อ.ปรียาภา เมืองนก
3. อ.วิณากร ที่รัก
4. อ.วิษชญะ ศิลานอย
5. อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ

จํานวนคน

5 คน
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ลําดับ

คณะ/สํานัก

รวม

11 คณะ/สํานัก

ชุมชน
ชุมชนหมู 12 ตําบลคู
บางหลวง อําเภอลาด
หลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี
52 ชุมชน

อาจารย

จํานวนคน

185 คน

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
3.1.6(1)
คําสั่งที่ 191/2562 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการสรางเครือขายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อรวมศึกษาแกไขป ญหาของชุมชนทองถิ่น เสริม พลังใหชุม ชนทองถิ่ น
สามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน
3.1.6(2)
แบบสรุปการลงพื้นที่ (OP1)
3.1.6(3)
เลมโครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนในชนบทจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกว
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมายป 2561
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

6 ขอ (ขอ 1-6)

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 3.1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 3.1
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน

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

หนวยงานรับผิดชอบรวม :
คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท : 02-9093026
E-mail : learnoffice@vru.ac.th

1) อาจารย ดร.วรีรัตน สัมพัทธพงศ 2) อาจารยอัจจิมา มั่นทน
3) อาจารย ดร.ณัฐพงค จันจุฬา 4) นางสาวรัชนีกร พลเยีย่ ม
5) นางสาวบุญญรักษา อรรถพันธ 6) นางสาววิไลลักษณ การุญวงค
7) นายเมธี ถูกแบบ
8) นายปติพงศ ออนสําลี
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ชนิดตัวบงชี้
การคิดรอบ
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

: ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
: กระบวนการ
: รอบปการศึกษา 2560 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6-7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
 ขอ 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผูชวยอธิการบดีรองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา นักกิจการนักศึกษา คณาจารย บุคลากร ของทุกคณะ มีสวนรวมในการบริหารงาน กํากับ ดูแล
ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนในทิศทางที่ถูกตอง ทําหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว
ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2562 มหาวิทยาลัยฯ กําหนดบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มหาวิทยาลัยฯ เปนไปดวยความเรียบรอยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ เลขที่ 1101/2561 ลงวันที่
6 พฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 4.1.1(1)) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เลขที่ 1174/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 4.1.1(2))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
4.1.1(1)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เลขที่
1101/2561 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
4.1.1(2)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เลขที่
1174/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
 ขอ 2. จัด ทํ า แผนด า นทํ า นุ บํ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม และกํ า หนดตั วบ งชี้ วัด ความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
งานศิลปวัฒนธรรม มีการประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษา และคณะกรรมการ
ดํา เนิ นงานดา นทํ านุ บํา รุง ศิล ปะและวั ฒนธรรม ในวั นพุ ธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม บัณ ฑิ ต
วิทยาลัย 409 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562
ของงานศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 4.1.2(1)) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการ
กําหนดผู รับ ผิดชอบดํ าเนินงาน/ผูรายงาน/ผูกํากับ ติดตาม ตัว ชี้วัด แผนปฏิ บัติการมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9/2561 วันศุกรที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอง สสร.
302 ชั้น 3 อาคารสงเสริมการเรียนรู (เอกสารหมายเลข 4.1.2(2))
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มีการวางแผนการดําเนินงานรวมกับ ผูชวยอธิการบดีรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา นักกิจการ
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร องคการนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาทุกคณะในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของงานศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 4.1.2(3))
ในการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไดกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณจํานวน
545,000 บาท มีการจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2562 งบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท เพื่อใหคณะ/
วิทยาลัย ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดตัวชี้วัดไว 4 ตัวชี้วัด
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงคของแผน
1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน
เผยแพรวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ในระดับทองถิ่น
ระดับชาติ และระดับสากล
3. เพื่อการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว
4. เพื่อเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชน
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
1. ร อ ยละความสํ า เร็ จ ของโครงการ/กิ จ กรรมตามแผนทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี ผ ลการ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80
2. จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มีความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ จํานวนไม
นอยกวา 1 เครือขาย
3. รอยละการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 80
4. รอยละความสําเร็จของโครงการเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน
ซึ่งตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนไดกําหนดไวในเลมแผนปฏิบัติการ งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนา
นักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 และไดนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
5/2561 วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 4.1.2(4))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
4.1.2(1)
ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
4.1.2(2)
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ครั้งที่ 9/2561 วันศุกรที่ 14 กันยายน
2561 ณ หอง สสร.302 ชั้น 3 อาคารสงเสริมการเรียนรู
4.1.2(3)
แผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ 2562 งานศิลปวัฒนธรรม
4.1.2(4)
รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2561 วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561
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 ขอ 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการเพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก หัวหนางานศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการดําเนินงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนผูรวมรับผิดชอบกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการ และมีเจาหนาที่
เปนผูจัดเก็บขอมูลในการติดตามผลการดําเนินงาน(เอกสารหมายเลข 4.1.3(1))
โดยมีการดําเนินงานดังนี้
1. มีการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการกํากับติดตามโครงการและ
กิจกรรมตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีผูกํากับติดตามดูแลตัวบงชี้วัด ติดตามผลการดําเนินงานในการประชุมระหวางการดําเนินงาน
มีการติดตามผลการดําเนินงานโดยกําหนดขอตกลงใหผูรับผิดชอบโครงการในแตละโครงการตองดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินโครงการเปนรูปเลม และนํารายงานสรุปผลโครงการ (กนผ.05) ใหแกคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และผูอํานวยการงานศิลปวัฒนธรรมในทุกครั้งหลังเสร็จสิ้น
โครงการภายใน 30 วัน (เอกสารหมายเลข 4.1.3(2))
3. มหาวิ ทยาลั ยฯ มี ระบบรายงานการติ ด ตามผลการดํ าเนิ น โครงการและงบประมาณ (VRU
Project Monitoring System) เพื่อดําเนินการติดตามผลการการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมรวมถึง
งบประมาณของงานศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการควบคุมกํากับติดตาม และ
รายงานผลในทุกไตรมาส และสรุปผลการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 4.1.3(3))
4. รายงานความก าวหนา การดํา เนิน โครงการและการใช จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ การ
ประจําป งบประมาณ 2562 งานศิล ปวั ฒนธรรมรายงานผลการดํ าเนินงานตามไตรมาส 1,ไตรมาส 2,
ไตรมาส 3, ไตรมาส 4 (รอบ 3 เดือน , 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน) เสนอตอคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม
และกองนโยบายและแผนรายงานเสนอตอที่ประชุม คณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข
4.1.3(4))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
4.1.3(1)
แผนปฏิบัติราชการดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2562
4.1.3(2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 อาคาร 100 ป
สมเด็จพระศรีนครินทร
4.1.3(3)
มีระบบรายงานการติดตามผลการดําเนินโครงการและงบประมาณ
(VRU Project Monitoring System)
4.1.3(4)
รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการและการใชจายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2562
 ขอ 4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ ได กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ ที่ วั ด ความสํ า เร็ จ ของแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2561 แลวนั้น หลังจากที่ไดดําเนินโครงการตามแผนเสร็จเรียบรอย
แลว คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดประชุมเพื่อวิเคราะหและประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2561 วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุมกองพัฒนา
115

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

นั ก ศึ ก ษา โดยมี ก ารสรุ ป ผลการประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามตั ว บ ง ชี้ ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้ (เอกสารหมายเลข 4.1.4(1))

ตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
คาเปาหมาย
ผลการ บรรลุ/ไมบรรลุ
วัตถุประสงคของแผน
ดําเนินงาน
14
บรรลุ
1.รอยละความสําเร็จของโครงการ/
ไมนอยกวา
กิจกรรมตามแผนทํานุบาํ รุง
80
โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการดําเนินการ
คิดเปน
บรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนด
รอยละ 100
2.จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มีความ
รวมมือดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ตางประเทศ
3. รอยละการเบิกจายงบประมาณ
ของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.รอยละความสําเร็จของโครงการ
เผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชน

1 เครือขาย

5 เครือขาย

บรรลุ

ไมนอยกวา
รอยละ 80

คิดเปน
รอยละ
100.00
9 โครงการ
คิดเปน
รอยละ 100

บรรลุ

ไมนอยกวา
80

หมายเหตุ

บรรลุ

1. รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนทํานุบํา รุงศิลปวั ฒนธรรมที่มีผลการ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้
1.1 โครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหวางประเทศ ณ มหาวิทยาลัย

University of Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา วันที่ 14-18 กันยายน
2561 ณ ประเทศกัมพูชา ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 95.80
1.2 โครงการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร บรมนาถบพิตร วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม
วไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้
ของโครงการ รอยละ 91.80

1.3 โครงการประเพณี วัน ลอยกระทง ประจําป 2561วัน ที่ 20-22พฤศจิ กายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของ
โครงการ รอยละ 92.00

1.4 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 วันพุธที่ 5 ธันวาคม
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของ
โครงการ รอยละ 91.60

1.5 โครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 92.40
1.6 โครงการพัฒนาเครือขายและกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมในประเทศและตางประเทศ วันที่
3 -5 กุมภาพันธ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ไดรางวัลชมเชยจากการประกวด
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โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจําป 2562 ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ
รอยละ 93.5
1.7 โครงการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2562 วันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 95
1.8 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณ Alive Park hall
ชั้น G ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 95
1.9 โครงการประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 94.6
1.10 โครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหวางประเทศไทย – เวียดนาม วันที่
21 – 24 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย UNIVERSITY OF SOCIALSCIENCES&HUMANITIES (VNUUSSH) ประเทศเวียดนาม ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 95.5
1.11 กิจกรรมทําบุญตักบาตร ขาวสารอาหารแหง วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของกิจกรรม รอยละ 90
1.12 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการ
ตามตัวบงชี้ของกิจกรรม รอยละ 95
1.13 กิจกรรมประกวดพานไหวครู ประจําป 2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของกิจกรรม รอยละ 92
1.14 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการ
ดําเนินการตามตัวบงชี้ของกิจกรรม รอยละ 96
2. จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มีความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ คา
เปาหมายไมนอยกวา 1 เครือขาย
ผลการดํา เนิ น งาน มหาวิ ท ยาลั ยมี การดํา เนิ น การเครื อข า ยพั น ธมิ ต รที่ มีค วามร วมมื อด า น
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ จํานวนเครือขายในตางประเทศ จํานวน 2 เครือขาย และจํานวน
เครือขายในประเทศ 2 เครือขาย บรรลุเปาหมาย รายละเอียดดังนี้
2.1 เครื อ ข า ยความร ว มมื อ เผยแพร แ ลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยระหว า งประเทศ

ณ มหาวิทยาลัย University of Management and Economics (UME) เมืองพะตะบอง ประเทศ
กัมพูชา ระหวางวันที่ 14-18 กันยายน 2561 ณ ประเทศกัมพูชา
2.2 เครือข ายความร วมมื อเผยแพร แ ลกเปลี่ ยนศิล ปวัฒ นธรรมไทยระหวา งประเทศไทย –
เวียดนาม วันที่ 21 – 24 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยUNIVERSITY OF SOCIALSCIENCES&HUMANITIES
(VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม
2.3 มี บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ว า ด ว ยการบริ ก ารวิ ช าการและการศึ ก ษาวิ จั ย ด า น
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น โดยเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แหง วันจันทรที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ หองสิริราชภัฏ สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนวังจันทน) จังหวัดพิษณุโลก
2.4 จัดทําวารสารวัฒนธรรมทองถิ่น ปที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 โดยมีการเผยแพรตอ
สาธารณชน มีชองทางการสงไปตามมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ
2.5 จัดทําวารสารวัฒนธรรมทองถิ่น ปที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจําป 2562 โดยมีการเผยแพรตอ
สาธารณชน มีชองทางการสงไปตามมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ
0

0
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2.6 บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กับองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3. การเบิกจายงบประมาณทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามวัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตั้ง
เบิ ก งบประมาณแผ น ดิ น 544,988 บาท (ห า แสนสี่ ห มื่ น สี่ พัน เก า ร อยแปดสิ บ แปดบาทถ วน) จาก
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 545,000 บาท (หาแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน) คิดเปนรอยละ 100.00
บรรลุเปาหมาย ตั้งเบิกงบประมาณรายได 148,910 (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) จากงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรร150,000 (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) คิดเปนรอยละ 99.27 นอกจากนี้ ในการดําเนินงาน
ระหวางปไดมีการนําผลการประเมินจากโครงการ/กิจกรรมตางที่ไดดําเนินการไปแลวมาใชในการปรับปรุง
การดําเนินงานโครงการอื่นๆ ใหสอดคลองและตรงกับสถานการณในปจจุบัน
0

รายละเอียดการ
เบิกจายงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายได

จัดสรร

ตั้งเบิก

คงเหลือ

รอยละ

545,000
150,000

544,988
148,910

12
1,090

100.00
99.27

4. รอยละความสําเร็จของโครงการเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตอสาธารณชน ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามเกณฑทกี่ ําหนด ดังนี้
4.1 โครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหวางประเทศ ณ มหาวิทยาลัย

University of Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา วันที่ 14-18 กันยายน
2561 ณ ประเทศกัมพูชา ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 95.80
4.2 โครงการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร บรมนาถบพิตร วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561ณ หอ
ประชุมวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการตาม
ตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 91.80

4.3 โครงการประเพณี วั น ลอยกระทง ประจํ าป 2561วั น ที่ 20-22พฤศจิ กายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ
รอยละ 92.00

4.4 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 วันพุธที่ 5 ธันวาคม
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของ
โครงการ รอยละ 91.60

4.5 โครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 92.40
4.6 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณ Alive Park hall
ชั้น G ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 95
4.7 โครงการประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 94.6
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4.8 โครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหวางประเทศไทย – เวียดนาม วันที่
21– 24 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย UNIVERSITY OF SOCIALSCIENCES&HUMANITIES (VNUUSSH) ประเทศเวียดนาม ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 95.5
4.9 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการ
ตามตัวบงชี้ของกิจกรรม รอยละ 95
4.10 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการ
ดําเนินการตามตัวบงชี้ของกิจกรรม รอยละ 96 (เอกสารหมายเลข 4.1.4 (2))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
4.1.4(1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้ง
ที่ 5/2561 วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561
ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา
4.1.4(2)
รายงานสรุปผลการประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนดานศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2562
4.1.4(3)
รายงานการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ขอ 5. นําผลการประเมินไปปรั บปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํา นุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป
ปงบประมาณ 2562 งานศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เพื่อรวมพิจารณานําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
ที่ไ ด จ ากการดํ า เนิ น งานแต ล ะโครงการในป ง บประมาณ 2561 มาจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ การและกิ จ กรรม/
โครงการด า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ประจํ า ป ง บประมาณ 2562 โดยผลประเมิ น ในป ที่ ผ า นมา พบว า
งบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ และการจัดกิจกรรมไมครอบคลุมทุกคณะ มีบางกิจกรรมที่จัด
ซ้ําซอนกับคณะ ดังนั้น ในปแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 จึงไดจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณใหเพิ่มขึ้น เชน โดยไดรับงบประมาณรายไดในการจั ดกิจกรรม รวมถึงไดมีการ
วางแผนโครงการ/กิจกรรมใหมีความครอบคลุมทุกคณะและลดกิจกรรมที่จัดซ้ําซอนกับคณะ โดยมีตัวแทน
7 คณะ และ 1วิทยาลัย นําเสนอกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562
(เอกสารหมายเลข 4.1.5(1))
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กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแบบเดิม
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มหาวิทยาลัย มีการประเมินแตละโครงการ โดยนําผลการประเมินแตของโครงการในปงบประมาณ
2561 มาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2561 วัน
ศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา เรื่องของการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอแต
ละโครงการ โดยนําไปปรับปรุงใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําป 2562 (เอกสารหมายเลข
4.1.5(2))
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ปจจุบัน

การนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรม/โครงการให เ หมาะสมสอดคล องกั บ เหตุ ก ารณ

จากผลการดําเนิ นงานที่ผ านมา มหาวิทยาลัยฯ ได มีการนํา ผลการดํ าเนินงานของป 2561 มา
ปรับปรุงแผนปงบประมาณ 2562 ปรับปรุงแผนการจัดโครงการใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับเหตุการณ
ปจจุบัน ดังนี้
- มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการปรับปรุงแผนการจัดโครงการใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับเหตุการณ
ปจจุบัน เชน โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจําป 2560 ซึ่งใชงบประมาณในการดําเนินงาน 145,000 บาท
(งบประมาณแผ น ดิน ) โดยได มี ก ารปรั บ ปรุ ง แผนเรื่ องงบประมาณในป ง บประมาณ 2561 ในโครงการ
ประเพณีวันลอยกระทง ประจําป 2561 งานศิลปวัฒนธรรมได ใชงบประมาณในการดําเนินงาน 115,000
บาท งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได 10,000 บาท ไดลดงบประมาณนอยกวาป 2560 ซึ่งปรับ
แผนการดํ าเนิ นงาน โดยขอรับจัด สรรงบประมาณสนั บสนุ นจากหนว ย งานทรั พยสิ นและรายไดในการ
สนับสนุนคารางวัล จํานวน 30,000 บาท
- การเปลี่ ย นแปลงสถานที่ จั ด งานให มี ข นาดใหญ ขึ้ น ระยะเวลาการจั ด การประกวดมี ค วาม
หลากหลาย เพิ่มรางวัลในการประกวด ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ใหครอบคลุมและลดกิจกรรมที่ซ้ําซอน
กับคณะและหนวยงานอื่นๆ
- โครงการประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2562 มีการปรับปรุงโครงการและปรับโอนงบประมาณจาก
ปนี้ไมสามารถเขารวมขบวนแหหางหงสธงตะขาบ เพื่อรวมขบวนแหทางวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานตวิถีไทย
สําราญใจวิถีมอญ จังหวัดปทุมธานี ประจําป 2562 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ เขารับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในพฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยฯ ไดปรับปรุง
แผนการดําเนินงานโดยโอนงบประมาณโครงการประเพณีวันสงกรานตจํานวน10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
มายัง โครงการเผยแพรแ ลกเปลี่ย นศิ ลปวัฒ นธรรม เข าร วมแสดงงานมหกรรม/รณรงค “ส งเสริ มความ
ปลอดภัยในอาหาร จังหวัดปทุมธานี”
- โครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหวางประเทศ ณ มหาวิทยาลัย University
of Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา โดยใชงบประมาณประจําป 2561 ซึ่งการ
เดินทางไปประเทศกัมพูชาใชโดยรถยนตทําใหการเดินทางใชเวลานาน ไมสะดวกในการเดินทางถนนชํารุด
เสียหายการสัญจรลําบาก งานศิลปวัฒนธรรมมีการปรับปรุงแผนในปงบประมาณ 2562 โดยมีการเผยแพร
แลกเปลี่ย นศิล ปวั ฒ นธรรมในต างประทศ ในโครงการเผยแพรแ ลกเปลี่ ย นศิ ลปวั ฒนธรรมไทยระหว า ง
ประเทศไทย – เวียดนาม วันที่ 21 – 24 เมษายน 2562 เนื่องจากไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงาน โดยใชวิธีการเดินทางโดยสายการบิน โดยลดระยะเวลาในการเดินทางทําใหนักศึกษาที่เขารวม
โครงการไดเรียนรูเรื่องวัฒนธรรมทองถิ่นของเวียดนาม เรื่องอาหาร ความสัมพันธไทย-เวียดนาม ไดเรียนรู
การพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ ป ระเทศพื้ น บ า น และมี การการแลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได อย า งมี
ประสิทธิภาพ
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม
ในป 2561 มีนักศึกษาที่เขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรมไมครบทุกคณะ ในปงบประมาณ 2562 จึง
มีการปรับปรุงแผนโดยการประชาสัมพันธเชิญชวนนักศึกษาแตละคณะและจัดกิจกรรมใหแตละคณะเขามามี
สวนรวมในการจัดโครงการในแตละครั้ง มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนนักศึกษาเขารวมชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย
มหาวิทยาลัยฯ นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงามตามแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ 2562งานศิลปวัฒนธรรม สรุป
ตอคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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- การดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมมีการปรับแผนโดยมหาวิทยาลัยฯ ไดเพิ่มกิจกรรมในการสราง
เครือขายดานศิ ลปวั ฒนธรรม โดยเขา ไปมี สวนรวมกั บชุม ชนมากขึ้น ในป งบประมาณ 2563 โดยมีการ
สงเสริมกิจกรรมใหกับชมชน
- มหาวิ ท ยาลั ย ฯ นํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อกิ จ กรรมด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ 2562 สรุป
ตอคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(เอกสารหมายเลข 4.1.5(3))
งานศิลปวัฒนธรรม มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561

มีการประสานงานและจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหคณะ/
สํานัก/วิทยาลัย ดําเนินกิจกรรมไดตามแผนโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ในวันศุกรที่ 14 ธันวาคม
2561 ณ หอง สสร.302 ชั้น 3 อาคารสงเสริมการเรียนรู เรื่องการกําหนดวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประชุมทบทวน ตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผน
กลยุทธ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. ดําเนินกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมตามแผนที่วางไว เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
การจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. รายงานแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ตามตั ว บ ง ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะ
สามารถประเมินความสําเร็จไดถูกตองและเกิดประสิทธิผลในการจัดกิจกรรม/โครงการกอนที่จะจัดทําแผน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 4.1.5(4))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
4.1.5(1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน
วันพุ ธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุ มบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย 409 อาคาร 100 ป
สมเด็จพระศรีนครินทร
4.1.5(2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่
5/2561 วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา
4.1.5(3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่
5/2561 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา
4.1.5(4)
รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)

ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561
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 ขอ 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
มหาวิทยาลัยฯ มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
โดยชองทางดังนี้
1. การจัดทําวารสารวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําป 2560 และนํา
วารสารเผยแพรในงานสําคัญตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน งานวันเจาฟา สงใหกับคณะและหนวยงานภายใน
และภายนอก
2. การประชาสัมพันธผานเว็บไซตงานศิลปวัฒนธรรมประกอบดวยฐานขอมูลความรูดานทํานุ
ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี และภาพผลงานการแสดงทั้งในและตางประเทศ
3. การเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดโครงการแต
ละครั้ง มีดังนี้
3.1 ปายประชาสัมพันธและลงเว็บไซตเชิญชวนเขารวมกิจกรรม
3.2 เก็บภาพกิจกรรมและองคความรูในการจัดกิจกรรม
3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบของสื่อออนไลน และทําเปนรูปเลมเพื่อเปนฐานขอมูลการ
รวบรวมองคความรูที่ไดรับ (เอกสารหมายเลข 4.1.6(1))
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2561
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี การเผยแพร กิจ กรรมหรื อการบริ การด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน ดังนี้
1. โครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหวางประเทศ ณ มหาวิทยาลัย University
of Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา วันที่ 14-18 กันยายน 2561 ณ ประเทศ
กัมพูชา (เอกสารหมายเลข 4.1.6 (2))
2. โครงการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร บรมนาถบพิตร วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวไลย
อลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 4.1.6.(3))
3. โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจําป 2561 วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 4.1.6 (4))
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 4.1.6 (5))
5. โครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 92.40 (เอกสาร
หมายเลข 4.1.6 (6))
6. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณ Alive Park hall ชั้น G
ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 95
(เอกสารหมายเลข 4.1.6 (7))
7. โครงการประเพณี วันสงกรานต ประจํา ป 2562 วัน ที่ 10 เมษายน 2562 ณ มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผลการดําเนินการตามตั วบงชี้ของโครงการ รอยละ 94.6
(เอกสารหมายเลข 4.1.6 (8))
8. โครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหวางประเทศไทย – เวียดนาม วันที่ 21 –
24 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย UNIVERSITY OF SOCIALSCIENCES&HUMANITIES (VNU-USSH)
ประเทศเวียดนาม ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ รอยละ 95.5 (เอกสารหมายเลข 4.1.6 (9))
9. ชื่อผลงาน การแสดงดนตรีประกอบ “HORN” ภายใตงาน Asian Horn Festival ณ เมืองโตเกียว
ประเทศญี่ปุน วันเดือนป 9 – 12 พฤศจิกายน 2561 เผยแพรโดย อาจารยวงศวิริศ นิพิฐวิทยา
10. ชื่อผลงาน ลูกตนเปดน้ํา สถานที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม .พระราชวังสนามจันทร
วันเดือนป วันเสารที่ 15 ธันวาคม 2561 เผยแพรโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ประเภทผลงาน
เครื่องปนดินเผาประเภทหัตถกรรม ชื่อรางวัล.รางวัลดีเดน เครื่องปนดินเผาประเภทหัตถกรรม ชื่อผูรับ
รางวัล.นายสุธารักษ แสงเทศ ระดับชาติ (เอกสารหมายเลข 4.1.6 (10))
11. การแขงขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย การประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สื่อถึงสถาปตยกรรมในอดีตของจังหวัดบุรีรัมย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม My Idea 1. นางสาวภัทฐิดา ชาวนา 2. นายวินิทร
คํามี (เอกสารหมายเลข 4.1.6 (11))
12. ชื่อผลงาน โครงการประกวดออกแบบมาสคอต “รั ก” สร างเป นมาสคอตประจําอาคารแสดง
ประเทศไทยในงาน Word EXPO200 DU ชื่อผลงาน การรองเพลงลูกทุงที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดรองเพลงลูกทุง สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันเดือนป 10 –
11 กุมภาพันธ 2562 เผยแพรโดย การแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพดานการเกษตรเครือขายเกษตรราชภัฏ
ทั่วประเทศครั้งที่ 5 สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(เอกสารหมายเลข 4.1.6 (12))
13. ชื่ อผลงานกิ จ กรรมแข็ งขั น และแสดงผลงานเกี่ ยวกั บ การจั ด รายการนํ าเที่ ยว ในหั วห อเรื่ อง
“วัฒนธรรมไทยเกไกอยางยั่งยืน” วันเดือนป วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เผยแพรโดย มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยี ราชมงคลรั ตนโกสิ นทร สถานที่ ณ ศู นย การค าหั วหิ น มาร เก็ ต วิ ลเลจ อํ าเภอหั วหิ น จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ ชื่อรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เอกสารหมายเลข 4.1.6 (13))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสาร
เอกสาร
4.1.6(1) วารสารวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น ปที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 ประชาสัมพันธเว็บไซตงาน
ศิลปวัฒนธรรม
http://www.vru.ac.th/index.htm http://202.29.39.19/culture/ https://www.facebook.com/
งานศิลปวัฒนธรรม
4.1.6(2) สรุปผลการดําเนินงานโครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหวางประเทศ ณ มหาวิทยาลัย
University of Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา วันที่ 14-18 กันยายน
2561
4.1.6(3) สรุปผลการดําเนินโครงการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร บรมนาถบพิตร วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ
หอประชุมวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
4.1.6(4) สรุปผลการดําเนินโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจําป 2561
วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
4.1.6(5) สรุปผลการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 วันพุธที่ 5

ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

4.1.6(7) สรุปผลการดําเนินงานโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณ Alive
Park hall ชั้น G ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต
4.1.6(8) สรุปผลการดําเนินงานโครงการประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
4.1.6(9) สรุปผลการดําเนินงานโครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหวางประเทศไทย –
เวียดนาม วันที่ 21 – 24 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย UNIVERSITY OF
SOCIALSCIENCES&HUMANITIES (VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม
4.1.6(11) สรุปผลการดําเนินงานการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
การประกวดออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สื่อถึงสถาปตยกรรมในอดีตของ จังหวัดบุรีรัมย สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม My Idea 1. นางสาว
ภัทฐิดา ชาวนา
2. นายวินิทร คํามี
4.1.6(12) สรุปผลการดําเนินงานชื่อผลงาน โครงการประกวดออกแบบมาสคอต “รัก” สรางเปนมาสคอตประจํา
อาคารแสดงประเทศไทยในงาน Word EXPO200 DU ชื่อผลงาน การรองเพลงลูกทุงที่มีเนื้อหา
เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดรองเพลงลูกทุง สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ 2562 เผยแพรโดย การแขงขันทักษะวิชาการและ
วิชาชีพดานการเกษตรเครือขายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 5 สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4.1.6(13) สรุปผลการดําเนินงานชื่อผลงานกิจกรรมแข็งขันและแสดงผลงานเกี่ยวกับการจัดรายการนําเที่ยว ในหัว
หอเรื่อง “วัฒนธรรมไทยเกไกอยางยั่งยืน”วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เผยแพรโดย มหาวิทยาลัยเทคโน
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ดลยีราชมงคลรันตโกสินทร ณ ศูนยการคาหัวหิน มารเกต วิลเลจ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ชื่อรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
 ขอ 7. การกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยฯ มีสวนรวมในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ และเครื่องแตงกาย รวมถึงงบประมาณใน
การสนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ไดจัด
กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมทองถิ่นรวมสมัย 1st VRU Folk Contemporary Festival เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2562 โดยมีศิลปนหนวยงานและมหาวิทยาลัยตางๆ เขารวมกิจกรรมดังกลาว ดังนี้
1. นายธชย (เกง) ประทุมวรรณ (ดารา/ศิลปน) ชื่อชุด “ดวลศิลป” รวมกับผูชวยศาสตราจารยนเรศ
ยะมะหาร และเสวนา หัวขอ “วัฒนธรรมไทยกับความเปลี่ยนไปในโลกปจจุบัน”
2. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชื่อชุด “นาฏศิลปไรวิญญาณขับขานความเปนไทย” ซึ่ง
เปนการนําเอาศิลปะการเชิดหุนของหุนละครเล็กกับการเชิดหุนสายมาผสมผสานกันในแนวรวมสมัย การ
แสดงชุดนี้ควบคุมการแสดงโดย อาจารยสุกฤตาวัฒน บํารุงพานิช
3. อาจารยสุพจน จูกลิ่น ทีมรากแกวไทยแลนดก็อตทาเลนท ปที่ 4 เปนการสรางสรรคผลงาน
ทางดานนาฏยศิลปจากวรรณกรรมเรื่องพระลอ
4. คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การแสดงรวมสมัยชุด “เหิร” การ
แสดงชุดนี้สรางสรรคโดย ผูชวยศาสตราจารยวนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ
5. ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชุด
“เซิ้งผายอมมูลควาย” ควบคุมการแสดงโดยอาจารยสุชีรา อินทโชติ และอาจารยศิรดา พานิชอํานวย
6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชุด “ใตพระทาย
ลายลาวเวียง”
7. Lingkung Seni Sunda Universitas Padjadjaran จากกลุมที่ชื่อวา กลุม ลิงกุง เซอนี ซุนดา
ของมหาวิทยาลัยปตจาจาราน ซึ่งเปนกลุมที่รวมตัวกันเพื่อสงเสริม และอนุรักษศิลปะการแสดงทางดานชาติ
พันธของชาว ซุนดา ซึ่งอยูในพื้นที่ใจกลางของเกาะชวา มีทั้งหมดสองชุด ชุดแรกชื่อวา “รองแกง พังคุง
แดนซ (Ronggeng Panggung Dance)” สําหรับการแสดงที่สอง ชื่อชุด “มากาลังงัน แดนซ (Makalangan
Dance)” เปนการแสดง ใจปองงัน ซึ่งเปนศิลปะพื้นบานของชาวซุนดา เปนการแสดงที่บงบอกถึงความ
แข็งแรงของผูหญิง (เอกสารหมายเลข 4.1.7(1))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
4.1.7(1)
หนังสือเชิญรวมงานและรายชื่อผูเขารวมกิจกรรมะเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมายป 2558

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

6 ขอ

7 ขอ

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ 4.1
จุดแข็ง
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1.มหาวิทยาลัยฯ สงเสริมใหเกิดความรวมมือกับ
นักศึกษา อาจารย บุคลากรและชุมชน รวมกิจกรรม
ดา นทํ า นุบํ า รุง ศิล ปะและวั ฒนธรรมและภู มิ ปญ ญา
ทองถิ่น และของชาติ
2. งานศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบและประสาน
การทํ า งานกั บ หน ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี โ ครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ จ ะ
สง เสริม ด า นศิ ล ปะและวัฒ นธรรมใหกับ นั กศึ กษา
หรืออาจมีการนํางานดานศิลปะและวัฒนธรรมไป
บู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอน นอกจากนี้ ค วร
สงเสริมกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
อาจมีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีความรูความ
เข า ใจในศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในท อ งถิ่ น จั ง หวั ด
ปทุ ม ธานี มากขึ้ น เพื่ อ เป น การอนุ รั ก ษ สื บ สานให
เอกลักษณวัฒนธรรมที่ดีของทองถิ่นยังคงอยู
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรกําหนดโครงการสรางความภูมใิ จในเรื่อง
มหาวิทยาลัยฯ ควรเนนการทําดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งการตระหนักการอนุรักษและการ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมกั บ ชุ ม ชนให ม ากขึ้ น อั น
พัฒนาใหเกิดกับนักศึกษา ศิษยเกา ผูปกครองและ เนื่ อ งมาจากงานศิ ล ปวั ฒ นธรรมเป น แหล ง ที่ ตั้ ง
ประชาชนในชุมชน
ใกลชิดกับชุมชนจะเปนสวนเสริมใหนักศึกษาไดมี
2. มหาวิทยาลัยและคณะควรเรงสรางเครือขาย ความรู ค วามเข า ใจและอนุ รั กษ สื บ สานความเป น
ความรวมมือ ดานศิลปวัฒนธรรมชุมชนและองคกร วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ให ค งอยู ต อ ไปได จ ะทํ า ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อื่นๆ
ไดดียิ่งขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหออกสูระดับสากลนั้นควรเริ่มจากการประสานความรวมมือในระดับ
ทองถิ่นและการพัฒนาสื่อเพื่อนําเสนอวัฒนธรรมออกสูสากล
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 4.1
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
-ผูชวยศาสตราจารยอาทิมา แปนธัญญานนท
1) นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท
2) นางเบญจภัคค ธนแพรวพันธ
3) นางสาวปรีญา สุขประเสริฐ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักศิลปวัฒนธรรม หนวยงานรับผิดชอบรวม : คณะ/ศูนย/สํานัก
โทรศัพท :
โทรศัพท : 081-739-3855
E-mail : artima@gmail.com
E-mail : tong_top3135@hotmail.com
varaporn@hotmail.com
puinun.priya@gmaill.com
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบงชี้ที่ 5.1
: การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบ
: เกณฑขอ 1 2 3 และ 6 ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
เกณฑขอ 4 5 และ 7 ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5-6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
 ขอ 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และ
เปาหมายของแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการวิเคราะห SWOT ของมหาวิทยาลัย โดยไดขอสรุป ทางดานจุดแข็งที่
สํา คั ญ คื อ บั ณฑิ ต มี ความพร อมรั บ การพัฒ นา และได รับ การยอมรั บ เรื่ องความซื่ อสั ต ย ขยั น อดทน มี
การบรูณาการการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหนักศึกษามีการผลิตผลงานการวิจัย
และนวัตกรรม สนับสนุนใหเพิ่มทักษะความรูความสามารถของบุคลากร ดานจุดออน คือ บัณฑิตขาดทักษะ
ดานภาษาตางประเทศ และยังขาดความรัก ในมหาวิทยาลัย การบริหารการปฏิบัติการดานการวิจัยและการ
เผยแพร เกิดผลนอยไมถึงเกณฑที่พึ่งประสงค บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนขาดทักษะความรูใน
การปฏิ บั ติ ง าน และการพั ฒ นาความก า วหน า ในสายงาน รวมถึ ง ขาดความรั ก และความผู ก พั น กั บ
มหาวิทยาลัย ยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การใชประโยชนในสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ทรัพยากร
เพื่อการศึกษา ดานโอกาส คือ มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศทําใหมีการ
ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรในระดับ AC พัฒนางานเพิ่ม รายไดจากการดําเนินงานใหกับมหาวิทยาลัย และ
ดานภัยคุกคาม คือ นโยบายของรัฐ กฎระเบียบขอบังคับของรัฐ ไมเอื้อตอการปฏิบัติงานและนโยบายการยุบ
รวมมหาวิทยาลัย การถูกตรวจสอบกํากับ จาก สกอ. มีความซ้ําซอน มีการแขงขันสูงทําใหสูญเสียบุคลากรที่
มีคุณภาพ งบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจบางดานไมเพียงพอ
จากการไดขอมูลผลการวิเคราะห SWOT ของมหาวิทยาลัยจนไดนําสูการกําหนดแผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการ ในการดําเนินการบริการจุดออนของมหาวิทยาลัย ไดแก จุดออน ขอ 1 บัณฑิตขาดทักษะ
ดานภาษาตางประเทศ และยังขาดความรัก ในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดกลยุทธ ดังนี้ กล
ยุทธ 1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) กลยุทธ
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความ
พรอมตอการทํางานระดับสากล กลยุทธ 1.3 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะดานภาษาสากล
และกลยุทธ 1.4 สรางเครือขายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เปนตน จุดออน ขอ 2 การ
บริหารการปฏิบัติการดานการวิจัยและการเผยแพร เกิดผลนอยไมถึงเกณฑที่พึ่งประสงค มหาวิทยาลัยได
กําหนดกลยุทธ ดังนี้ กลยุทธ 2.2 สรางผลงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมที่ตอบโจทยระดับประเทศชาติ และ
ทองถิ่ นเพื่อสนั บสนุน การพั ฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่ อมล้ํา สรา งความมั่ งคั่ ง และยั่ งยื นของทองถิ่ น
ประเทศชาติ กลยุทธ 2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารยดนการผลิตหรือพัฒนาครู จุดออน ขอ 3
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนขาดทักษะความรูในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาความกาวหนา
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ในสายงาน และจุดออน ขอ 4 ขาดความรักและความผูกพันกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนด
คือ กลยุทธดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถใหเขาทํางานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากร
บุคคลอยางตอเนื่องทันตอการเปลี่ยนแปลง จุดออนขอ 5 ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การใช
ประโยชนในสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ทรัพยากรเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธจัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐาน ภายใน
มหาวิทยาลัยใหพรอมตอการเปน Semi residential University เปนตน
โดยมหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดทําคําสั่งที่ 549/2561 เรื่อง ให อาจารย ขาราชการและบุคลากร ไปเขารวม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปฏิบัติการ เรื่อง “ทบทวนแผนกลยุทธการเงินและแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2560-2564 ทบทวนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถัม ภ พ.ศ. 2561 และจัดทํ าแผนปฏิบั ติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2562” ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ 1921 มี น าคม 2561 จํ า นวนผู รว มสั ม มนา 109 คน ได แ ก คณะผู บ ริ หารและบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย
(เอกสารหมายเลข 5.1.1(1)) ไดนําผลการวิเคราะห SWOT ทางดานจุดแข็งที่สําคัญ คือ บัณฑิตมีความ
พรอมรับการพัฒนา และไดรับการยอมรับเรื่องความซื่อสัตย ขยัน อดทน มีการบรูณาการการจัดการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหนักศึกษามีการผลิตผลงานการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนใหเพิ่ม
ทักษะความรูความสามารถของบุคลากร ดานจุดออน คือ บัณฑิตขาดทักษะดานภาษาตางประเทศ และยัง
ขาดความรัก ในมหาวิทยาลัย การบริหารการปฏิบัติการดานการวิจัยและการเผยแพร เกิดผลนอยไมถึง
เกณฑที่พึ่งประสงค บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนขาดทักษะความรูในการปฏิบัติงาน และการ
พัฒนาความกาวหนาในสายงาน รวมถึงขาดความรักและความผูกพันกับมหาวิทยาลัย ยังขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ การใชประโยชนในสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดานโอกาส คือ
มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศทําใหมีการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรในระดับ
AC พัฒนางานเพิ่ม รายไดจากการดําเนินงานใหกับมหาวิทยาลัย และดานภัยคุกคาม คือ นโยบายของรัฐ
กฎระเบียบขอบังคับของรัฐ ไมเอื้อตอการปฏิบัติงานและนโยบายการยุบรวมมหาวิทยาลัย การถูกตรวจสอบ
กํากับ จาก สกอ. มีความซ้ําซอน มีการแขงขันสูงทําใหสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ งบประมาณของรัฐเพื่อ
สนับสนุนภารกิจบางดานไมเพียงพอ
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดวิสัยทัศน คือ “มหาวิทยาลัยตนแบบแหงการผลิตครู พัฒนาศักยภาพ
มนุษย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่นใหมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร การดําเนินการทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก
1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขาย
ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตาง
วัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล และจัดทํารางแผนกลยุทธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 วันที่
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 วาระเพื่ อพิ จ ารณา 5.1 ร า ง กรอบแผนกลยุ ท ธ พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบั บ
ปรับปรุง และ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ มีมติเห็นชอบ (ราง) กรอบแผนกลยุทธ พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง และ แผนปฏิบัติ
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การประจําปงบประมาณ 2562 ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (เอกสาร
หมายเลข 5.1.1(2)) และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 6
กันยายน พ.ศ. 2561 วาระเพื่อพิจารณา 5.9 (ราง) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง และ (ราง) แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสาร
หมายเลข 5.1.1(3)) มีมติเห็นชอบ แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(4))
มหาวิ ท ยาลั ยมี คํา สั่ งแต งตั่ งคณะกรรมการดํา เนิน งานจัด ทํ า (รา ง) แผนกลยุท ธม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนกลยุทธ
ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 2564 ที่ 027/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 61 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(5)) เพื่อเปนกลไกในการบริหารดาน
การเงิ น ให เ หมาะสมและเพี ย งพอที่ จ ะสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ต า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยได แ ยกประเด็ น
ยุท ธศาสตร ออกเป น 5 ประเด็ น ยุ ทธศาสตร โดยประมาณการจั ด สรรงบประมาณในแต ล ะประเด็ น
ยุทธศาสตรดังนี้
ตารางแสดงสัดสวนการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

สัดสวนการจัดสรรงบประมาณ (%) พ.ศ.
2560 2561 2562 2563 2564
8.59 24.00 25.00 26.00 27.00

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู
เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขาย
ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่นใน
การพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง
1.89
3.00
4.00 5.00
6.00
ตอการแกไขปญหาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และ
0.76
2.00
3.00 4.00
5.00
ถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
0.23
1.00
2.00 3.00
4.00
รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและ
เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเ ศรษฐกิจสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ 88.53 72.00 69.00 66.00 63.00
ที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล
รวม (1+2)
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 5/2561 วั น ที่ 10 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 วาระเพื่อพิจารณา 5.1 (ราง) กรอบแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ปรับปรุง (เอกสารหมายเลข 5.1.1(2)) และ
มีมติเห็นชอบอนุมัติ ราง กรอบแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(6))
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด ทํ า (ร า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 วาระเพื่อพิจารณา 5.1 ราง กรอบแผนกลยุทธ
131

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

พ.ศ.2560 – 2564 ฉบั บ ปรับ ปรุ ง และ แผนปฏิ บั ติการประจํา ป ง บประมาณ 2562 ของมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีมติเห็นชอบ ราง กรอบแผนกลยุทธ พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับ
ปรับปรุง และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ (เอกสารหมายเลข 5.1.1(2)) และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
10/2561 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 วาระเพือ่ พิจารณา 5.9 (ราง) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ ประจํ า ปง บประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง และ (ร า ง)
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เอกสารหมายเลข 5.1.1(3)) มีมติเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสาร
หมายเลข 5.1.1(7))
รายงานผลการดํ า เนิ น ตามแผนกลยุ ท ธ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย โดยคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เลขที่
06/2561 จังหวัดปทุมธานี (เอกสารหมายเลข 5.1.1(8)) เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จของตัวบงชี้ให
บรรลุผลตามเปาหมายแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ที่ตอบสนองตัวบงชี้ของนโยบายสภามหาวิทยาลัย มี
รายละเอียดดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการรายงานผลการปฏิบัติการตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ ในทุกไตรมาส โดยทุกหนวยงานจะตองดําเนินการรายงานขอมูลภายใน 15 วันหลังสิ้นสุด
ไตรมาส และจัดสงขอมูลมายังกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผนจะดําเนินการเสนอรายงานผล
การดํ า เนิ น งานตามตั วบ ง ชี้ ใ นทุ ก ไตรมาส มี รายละเอี ย ดดั งนี้ ในปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) มีผลการดําเนินการจํานวนทั้งหมด 58 ตัวบงชี้ บรรลุ 10
ตัวบงชี้ ดําเนินการ แตไมบรรลุ 48 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละการดําเนินงานรอยละ 17.24 เสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 วาระเพื่อพิจารณา
5.4 การติดตามการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาประสงค ไตรมาส 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เอกสารหมายเลข 5.1.1(9)) และมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคของแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.1.1(10))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.1(1)
รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทบทวนแผนกลยุทธการเงิน
และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ.
2560-2564 ทบทนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ พ.ศ. 2561 และจัดทําแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2562 ” ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ระหวางวันที่ 19-21 มีนาคม 2561
5.1.1(2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 10
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 วาระเพื่อพิจารณา 5.1 ราง กรอบแผนกลยุทธการเงิน พ.ศ.
2560 – 2564 ฉบั บปรับปรุ ง ราง กรอบแผนกลยุทธ พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบั บ
ปรับปรุงและ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีมติเห็นชอบ ราง กรอบแผนกลยุทธ พ.ศ.
2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง และ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
5.1.1(3)
รายงานการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่ 10/2561 วัน ที่ 6
กันยายน พ.ศ. 2561 วาระเพื่อพิจารณา 5.9 (ราง) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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หมายเลขเอกสาร

5.1.1(4)
5.1.1(5)

5.1.1(6)
5.1.1(7)
5.1.1(8)
5.1.1(9)
5.1.1(10)

รายการเอกสาร
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
ฉบับปรับปรุง และ (ราง) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
คํ า สั่ ง แต ง ตั่ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานจั ด ทํ า (ร า ง) แผนกลยุ ท ธ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 –
2564 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 -2564 ที่
027/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 61
แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
พ.ศ. 2556 – 2560
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คําสั่งสภามหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัมภ ที่ 06/2561
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดี
ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 วาระเพื่อพิจารณา 5.4 การติดตามการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาประสงค ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2562
รายงานผลการติ ด ตามตั ว ชี้ วั ด เป า ประสงค แ ผนกลยุ ท ธ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2562

 ขอ 2 การกํากับ ติดตามใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุน
ตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
การจัดทํา แนวทางการประเมินผลตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญ ชีของสว น
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนเกณฑการประเมินผลของกรมบัญชีกลางที่มหาวิทยาลัยตองทํา
ขอมูลบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหกับกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาที่กําหนด
(เอกสาร 5.1.2(1)) – (เอกสารหมายเลข 5.1.2(3))
1. การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต มีขอมูลประกอบในการดําเนินการดังนี้
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของปการศึกษา 2561
- รายงานงบการเงินประจําป 2560 และ 2561
- จํานวนกิจกรรมของแตละหนวยผลผลิต
- หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน เพื่อเปนศูนยสําหรับกระจายตนทุนตอหนวยผลผลิต
ไปยังกิจกรรม
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- แยกประเภทแหลงของเงิน
- ตนทุนบางประเภทของคาใชจาย
- ตนทุนรวมของหนวยงานจําแนกเปนตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมของหนวยงานหลักและ
หนวยงานสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 5.1.2(4) – 5.1.2(7))
2. นําขอมูลในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตแตละหลักสูตร ใหทุกคณะดําเนินการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยผลผลิตเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลทางการเงินในดานความคุมคาของการบริหารหลักสูตร
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และโอกาสในการแข ง ขั น ป ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยมีคณะที่เปดสอนทั้งหมด 7 คณะและ 1 วิทยาลัย ดังนี้
- คณะครุศาสตร มีตนทุนตอหนวย 106,306.36 บาท
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีตนทุนตอหนวย 44,031.25 บาท
- คณะวิทยาการจัดการ มีตนทุนตอหนวย 79,673.82 บาท
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีตนทุนตอหนวย 129,874.01 บาท
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีตนทุนตอหนวย 180,164.41 บาท
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีตนทุนตอหนวย 357,985.41 บาท
- คณะสาธารณสุขศาสตร มีตนทุนตอหนวย 45,439.39 บาท
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีตนทุนตอหนวย 79,673.82 บาท
3. มหาวิ ท ยาลั ย ได วิ เคราะห ค วามคุ ม ค า ของการบริ ห ารหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต โดยเปรียบเทียบจากตนทุนตอหนวยผลผลิต ป พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2560
ตนทุนตอหนวย
เพิ่มขึ้น
คณะ
ตนทุนตอหนวย
ป พ.ศ. 2560
ป พ.ศ. 2561
(ลดลง)
คณะครุศาสตร
119,200.79
106,306.36
(10.82)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
54,192.33
44,031.25
(18.75)
คณะวิทยาการจัดการ
75,362.25
79,673.82
5.72
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
137,178.38
129,874.01
(5.32)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
180,858.44
180,164.41
(0.38)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
322,602.36
357,985.41
10.97
คณะสาธารณสุขศาสตร
40,613.01
45,439.39
11.88
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
75,362.25
79,673.82
5.72
คณะ/วิทยาลัยที่มีคาตนทุนตอหนวยลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี 4 คณะ ซึ่งมีปจจัยที่
ทําใหตนทุนตอหนวยลดลง เชน จํานวนนักศึกษาที่ลดลงรวมไปถึงการพัฒนาอุปกรณการเรียนการสอนที่
ทันสมัยหรือสิ่งอํานวยความสะดวกสบายที่ยังมีการใชงานและมีการใชทรัพยากรรวมกันในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆในภาพรวม สวนคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการคํานวณตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น มี 3 คณะ 1 วิทยาลัย มีผล
มาจากจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทําใหตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาดวย
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลังจากการ
ประเมินความคุมคาของการบริหารหลักสูตร มีการติดตามและรายงานผล เพื่อลดตนทุนตอหนวยในสัดสวน
ที่เปนคาใชจายของสํานักงานตางๆ เชน ลดการใชกระดาษ ลดการใชหมึกพิมพ ลดการใชโทรศัพท รวมถึง
ชองทางการประชาสัมพันธและปรับปรุงหลักสูตรใหตรงตามความตองการของตลาด เพื่อการเพิ่มจํานวน
นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.1.2(8))
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5. รายงานผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตของคณะ/หลักสูตรเพื่อวิเคราะหความคุมคา
ของแตละคณะ/หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนตอหนวยผลผลิตที่มีคาสูงต่ํา แตกตางกัน โดยนําผลการวิเคราะหดังกลาวมาเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาอาจารยและบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานการจัดอบรม สัมมนาและการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑทางการศึกษาที่
ทันสมัย เพื่อใหนักศึกษามีความรู มีประสบการณ มีคุณภาพพรอมที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพตรงตาม
สาขาและตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต (เอกสารหมายเลข 5.1.2(8) – 5.1.2(9))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.2 (1)
แนวทางการประเมินผลตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวน
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1.2 (2)
รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
หลักเกณฑและรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
5.1.2 (3)
รายงานสรุ ป ผลการวิ เ คราะห ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1.2 (4)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของปการศึกษา 2561
5.1.2 (5)
เอกสารรายละเอียดการเบิกใชงบประมาณประจําป 2561
5.1.2 (6)
รายงานงบการเงินประจําป ของปงบประมาณ 2561
5.1.2 (7)
การเผยแพร ขอมูล ผลการคํา นวณตน ทุน ต อหนว ยผลผลิ ตบนหน าหลักเว็ บ ไซตข อง
มหาวิทยาลัย www.vru.ac.th
5.1.2 (8)
บันทึกขอความแจงเวียน รายงานขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับคณะและหลักสูตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.1.2 (9)
ตารางการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของคณะและหลักสูตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
 ขอ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีการดําเนินงานการ
จัดการความเสี่ยงเปนประจําทุกป โดยในปการศึกษา 2561 ไดมีการกําหนดรอบระยะเวลาในการดําเนินงาน
ไว ในแผนการดํ าเนิ นงานประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย ประจํ า ปการศึ กษา 2561 ให ทุ ก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการรายงานการดําเนินงานการบริหารความเสีย่ งเปนปงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบไปดวย รอง
อธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานบริหารความ
เสี่ยง ทําหนาที่วิเคราะหและระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบตามคําสั่งที่ 2560/2561 ลงวันที่
17 ตุลาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(1)) และไดมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบยุทธศาสตรตาม
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดเปาประสงคของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ดําเนินการจัดทําแบบรายงาน
การตรวจวิเคราะหตามแบบฟอรม RM1 – RM3
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงระดับมหาวิ ทยาลั ย มีการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อวั นพุ ธที่ 31
ตุลาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5.1.3(2)) เพื่อรวมกันจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ
2562 โดยนํ า ผลรายงานกํ า หนดขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบตามแบบฟอร ม (RM1) มาร ว มกั น วิ เคราะห
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ความเสี่ยง จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร โดยมีกระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร
ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สราง
เครื อข ายความร วมมื อตามรู ปแบบประชารั ฐเพื่ อพั ฒนาท องถิ่ น โดยยึ ดหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
จํานวน 4 กิจกรรม ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาทองถิ่น มี
กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร จํานวน 6 กิจกรรม ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ และถายทอดเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีกระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร จํานวน 3 กิจกรรม ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรณ รงคสรางจิตสํานึกทาง
วัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค จํานวน กิจกรรม และยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล จํานวน 6 กิจกรรม มีการระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
ลงแบบฟอรมรายงานการวิเคราะหความเสี่ยง (RM-2) โดยนําผลรายงานกําหนดของเขตความรับผิดชอบตาม
แบบฟอรม (RM1) มารวมกันวิเคราะหเพื่อระบุความเสี่ยงอันจะนําไปสูความเสี่ยงที่โครงการไมประสบ
ความสําเร็จ โดยดูทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกเปนสวนประกอบในการดําเนินการวิเคราะห ในการ
วิเคราะหเพื่อระบุความเสี่ ยงตางๆ พิจารณาจากปจ จัยเสี่ยงในหลายดาน ได แก ความเสี่ยงดานกลยุท ธ
(Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ (Financial Risk) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบขอบังคับ (Compliance Risk) และประเมินความเสี่ยง เพื่อประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและ
ผลกระทบของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานเพื่อ
ประเมินโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อวัดระดับความเสี่ยง สําหรับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัย
ยอมรับไมได คือระดับสูงมาก (20-25) เปนความเสี่ยงที่ตองจัดการควบคุม/ลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับ
จํานวน 7 เรื่อง โดยจําแนกปจจัยเสี่ยงที่เกิดผลกระทบจากปจจัยภายในและภายนอกสรุปดังตารางตอไปนี้
ตารางสรุปรายงานการวิเคราะหความเสี่ยง
ความเสี่ยง

ภายนอก

ปจจัยเสี่ยง

ภายใน

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาทองถิ่น
O1 ความพรอมในการใหทุน
ความพรอมในการใหทุน
ขาดเครือขายในการหางบประมาณ
สนับสนุนและขาดเครือขายในการ สนับสนุนการวิจัยของ
หางบประมาณ
หนวยงานยังมีนอย
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล
O1 จํานวนอาจารยวฒ
ุ ิ ป.เอกยังมี เกณฑกําหนดจํานวนคุณวุฒิ
- อาจารยไมใหความสําคัญในการ
ไมครบตามเกณฑ
ปริญญาเอกไวอยางชัดเจน
พัฒนาคุณวุฒิ
- อาจารยพัฒนาคุณวุฒิแลวลาออก
O2 อาจารยไมไดตําแหนงทาง
อาจารยไมเขาใจ ขั้นตอน
- อาจารยมีอายุงานนอยกวา 5 ป
วิชาการตามเปาหมายที่กําหนด วิธีการและกระบวนการในการ - อาจารยขาดความมุง มั่นทีจ่ ะเขียน
เขียนผลงานทางวิชาการ
O3 อาจารยประจําหลักสูตรไมเปน ขาดบุคลากรระหวางภาคการศึกษา
ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
O4 บุคลากรไมใหความสําคัญใน หลักสูตรในการจัดอบรม ไม
การเขารวมโครงการกิจกรรม
ตอบสนองตอการพัฒนาบุคลากร
ตามที่กําหนดไว
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ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ภายนอก
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

F1 ผูปฏิบัติงานยังขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการ
จัดซื้อ จัดจาง และระเบียบการ
เบิกเงินตางๆ ทําใหการ
ดําเนินงานเกิดความลาชา
O5 ผลการประเมิ น ประกั น ไมมีความชัดเจนในแนวทางการ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ ประเมินประกันคุณภาพ จาก
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ม เ ป น ไ ป ต า ม สกอ.
เปาหมาย

ภายใน
มีการเปลี่ยนแปลงผูป ฏิบัติอยูเรือ่ ยๆ

หนวยงานที่กํากับดูแลการ
ดําเนินงานในแตละองค
ประกอบ ขาดความเอาใจใสในการ
กํากับติดตาม

มีการรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2562 การทํางานเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 1/2562 วั นศุ กร ที่ 18 มกราคม 2562 (เอกสารหมายเลข
5.1.3(3,4)) เพื่อพิจารณา โดยมติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ
2562 โดยใหขอเสนอแนะใหผูรับผิดชอบทบทวนกิจกรรมที่จัดเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อใหไดผลตามเปาหมาย
มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2562 ดังนี้
การรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ
2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) โดยจัดทําบันทึกเลขที่ ศธ.0511.0101/039 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอใหสงรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจํ า ป ง บประมาณ 2562 รอบ 6 เดื อ น (1 ตุ ล าคม 2561-31 มี น าคม 2562) (เอกสารหมายเลข
5.1.3(5)) และมี ก ารรายงานความก า วหน า ของการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจํ า ป
งบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) (เอกสารหมายเลข 5.1.3(6)) โดย
จัดทําบันทึกเลขที่ อว 0630.011/058 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่องขอใหพิจารณาทบทวนรายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน
(1 ตุ ล าคม 2561-31 มี น าคม 2562) (เอกสารหมายเลข 5.1.3(7)) และเสนอรายงานต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 (เอกสารหมายเลข
5.1.3(8)) เพื่อพิจารณา วาระที่ 5.3 มติที่ประชุมเห็นชอบ สรุปผลมาจากการติดตามความกาวหนาตามแบบ
การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) โดยมีปจจัยเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง จํานวน 7
เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 6 เรื่อง และมีความเสี่ยงที่ลดลง จํานวน 4 เรื่อง ไดแก
1. ความพรอมในการใหทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งคาเปาหมายของมหาวิทยาลัยคือ รอยละ 80 ของ
การเบิกจาย ผลการเบิกจายในปงบประมาณ 2561 คิดเปนรอยละ 68 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2562
เทากับรอยละ 99.65 ทําใหระดับความเสี่ยงลดลง และขาดเครือขายในการหางบประมาณ คาเปาหมายคือ
จํานวนเครือขายที่เพิ่มขึ้น เครือขายในปงบประมาณ 2561 มีจํานวน 5 องคกร เมื่อเทียบกับปงบประมาณ
2562 มีจํานวนเครือขาย 6 องคกร ทําใหระดับความเสี่ยงลดลง
2. จํานวนอาจารยวุฒิ ป.เอก ไมครบตามเกณฑ ซึ่งคาเปาหมายของมหาวิทยาลัยคือ รอยละของ
อาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 40 ผลที่ไดปงบประมาณ 2561 คิด
เปนรอยละ 18.70 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2562 เทากับรอยละ 26.10 ทําใหระดับความเสี่ยงลดลง
3. อาจารยไมไดตําแหนงทางวิชาการตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งคาเปาหมายของมหาวิทยาลัยคือ
รอยละอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชากร ไมนอยกวารอยละ 50 ผลที่ไดปงบประมาณ 2561
คิดเปนรอยละ 24.72 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2562 เทากับรอยละ 25.90 ทําใหระดับความเสี่ยงลดลง
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4. อาจารยประจําหลักสูตรไมเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งคาเปาหมายอัตราการลาออกของ
บุค ลากรสายวิช าการลดลงร อยละ 10 ผลที่ไ ดป งบประมาณ 2561 คิด เปน รอยละ 8.66 เมื่อเที ยบกั บ
ปงบประมาณ 2562 เทากับรอยละ 5.15 ทําใหระดับความเสี่ยงลดลง
สําหรับการรายงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) นั้น กําหนดใหมีการ
รายงานวันที่ 20 กันยายน 2562 และเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในเดือนกันยายน
2562 และรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือนตุลาคม 2562
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.3(1)
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ 2560/2561
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
5.1.3(2)
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
5.1.3(3)
แผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2562
5.1.3(4)
เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
วันศุกรที่ 18 มกราคม 2562
5.1.3(5)
บันทึกเลขที่ ศธ.0511.0101/039 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอใหสงรายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ
2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)
5.1.3(6)
รายงานความก า วหน า ของการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ หารความเสี่ ย ง ประจํ า ป
งบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)
5.1.3(7)
บันทึกเลขที่ อว 0630.011/058 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่องขอใหพิจารณา
ทบทวนรายงานความก า วหน า ของการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
ประจําปงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)
5.1.3(8)
เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
 ขอ 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน
งานบริหารงานบุคคลไดรับมอบหมายดําเนินการรวบรวมการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหารไดยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานโดยคํานึงประโยชนสงู สุดของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล มหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนและจัดทํารางกรอบแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับ
ปรับปรุง และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อเปน
กรอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยผลการดําเนินงานในไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน
2562) มีผลการดําเนินงานทั้งหมด 58 ตัวบงชี้ บรรลุ 10 ตัวบงชี้ ดําเนินการแตไมบรรลุ 48 ตัวบงชี้ คิดเปน
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานรอยละ 17.24 (เอกสารหมายเลข 5.1.4(1) – 5.1.4(4))
2) หลักประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหคณะ สํานัก สถาบัน ดําเนินงานตามพันธกิจและ
กํากั บติ ดตามเรงรั ดใหใช งบประมาณในการประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย โดยผลการตั้งเบิกจาย
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งบประมาณป 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีผลการงบประมาณแผนดิน คิดเปนรอยละ 67.68 เบิกจาย
งบประมาณรายได คิดเปนรอยละ 71.81 รวมงบประมาณแผนดินและงบรายได คิดเปน รอยละ 69.20 (เอกสาร
หมายเลข 5.1.4 (5) – 5.1.4 (6))
3) หลักการตอบสนอง ผูบริหารนําโดยอธิการบดีมีชองทางการรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะและรับฟง
ความตองการ หลายชองทาง เชน โทรศัพท website e-mail สายตรง และมอบหมายใหเลขานุการ เปนผูจัดพิมพ
และรวบรวมเพื่อนําเสนอใหอธิการบดีพิจารณา และสั่งการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในการตอบสนองความคาดหวัง หรือ
ความตองการและทําใหบุ คลากร นักศึกษา ผูรับบริ การ และผู มีสวนไดสวนเสียเกิดความเชื่ อมั่ นและไววางใจ
นอกจากนี้ยังมีสวนการตอบสนองเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เชน การใหทุนวิจัย การใหคาตอบแทนตําแหนง
ทางวิชาการ การตอบสนองตอชุมชน เชน การจัดอบรมเพื่อตอใบขับขี่โดยการทําขอตกลงความรวมมือกับกรมการ
ขนสง เปดใหบริการอบรมเพื่อสอบใบขับขี่ การทําบริการดานวิจัยโดยทําความขอตกลงกับองคการบริหารสวน
ทองถิ่น การใหความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาครู เปนตน (เอกสารหมายเลข 5.1.4 (7)5.1.4 (10))
4) หลักการรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินการตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ โดยใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ คือ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน
ตามแบบฟอรมมหาวิทยาลัยประกอบไปดวย แบบฟอรมรายงานติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดเปาประสงค ประจําป
งบประมาณ 2562 แบบฟอรมรายงานติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ ประจําปงบประมาณ 2562 ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอหนาที่โดยคํานึงถึงการดําเนินงานตามมติเพื่อใหการบริหารงานบรรลุ
เปาหมาย และแกไขปญหาตางๆ ให ครอบคลุมพันธกิ จและไดรายงานผลการดําเนิ นงานตามนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยโดยผูบริหารมหาวิทยาลัยใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบและพิจารณาทุก สิ้นปงบประมาณ (เอกสาร
หมายเลข 5.1.4 (11)- 5.1.4 (12))
5) หลั กความโปร งใส ผูบริหารทุกคน มี การเปดเผยขอมูลให แก บุคลากรโดยผ านทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจายงบประมาณของแตละฝายทุกรายการ โดยมีการรายงานตอ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน อีกทั้งมีการนําระบบสามมิติ และระบบอื่นๆ ของกรมบัญชีกลางมาใชเพื่อเปนการ
ตรวจสอบทางการจัดซื้อ จัดจาง การตัดยอด การใชงบประมาณ เพื่อความถูกตองและโปรงใส และยังมีการแตงตั้ง
กรรมการกลางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง การตรวจรับ เปนผูตรวจสอบความถูกตองในการดําเนินการอีกทางหนึ่ง
ดวย และมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่ดําเนินการตรวจสอบกระบวนการที่เกี่ยวของกับการการเงินและงบประมาณ
อีกครั้ง รวมถึงมี การเผยแพรรายงานการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัยผ านทาง Website ใหประชาคมไดมีส วนในการรับรู รั บทราบ (เอกสาร
หมายเลข 5.1.4 (13)- 5.1.4 (15))
6) หลักการมีสวนรวม เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับในหนวยงาน มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่
สําคัญ เชน การทบทวนจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
แผนปฏิบัติการประจําป ใหขอเสนอแนะในทุกๆ เรื่อง ในการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทุกภาคเรียน และ
แสดงความคิดเห็นผานชองทางอื่น เชน เว็บไซต Facebook กลองรับความคิดเห็นที่ตั้งอยูหนาสํานักงานอธิการบดี
โดยผูบริหารจะดําเนินการตอบในทุกๆ เรื่อง นอกจากนี้ในคณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัย ยังมีผูแทน
จากภายนอกเข า มามี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ เช น คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการประจํ า ส ว นราชการของหน ว ยงานต า งๆ (เอกสารหมายเลข 5.1.4(16) –
5.1.4(17))
7) หลักการกระจายอํานาจ อธิการบดีไดกําหนดและมอบอํานาจในการบริหารและการตัดสินใจแตละ
เรื่องใหแกรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และคณบดี ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีการถายโอนอํานาจในการ
ตั ดสิ นใจไปยั งคณะกรรมการชุ ดต างๆ ที่ ตั้ งขึ้ น โดยมุ งประโยชน ของผู รั บบริ การ ผู มี ส วนได ส วนเสี ย ที่ สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง เชน คณะกรรมกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงาน
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บุคคลของมหาวิทยาลัย รวมถึงคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยอธิการบดี เชน คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข 5.1.4(18) – 5.1.4(20))
8) หลักนิติธรรม บริหารงานตามเจตนารมณของระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของ
ของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ และจัดทําเอกสารรวบรวม กฎหมาย ระเบี ยบ
ขอบังคับประกาศตางๆ ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพรใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข
5.1.4(21))
9) หลักความเสมอภาค ใหความเสมอภาคและเทาเทียมกันในดานการบริหารจัดการ การบริหารงาน
อาทิเชน มีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดยออกเปนขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 สําหรับสายวิชาการ และคูมือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับสายสนับสนุน มีการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาทุกเพศ ทุกภาษา ทุกชวงอายุ
รวมทั้งมีการจัดการฝกอบรมที่หลากหลายใหกับประชาชนทุกกลุม (เอกสารหมายเลข 5.1.4(22) – 5.1.4(23))
10) หลักมุงเนนฉันทามติ ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ ในแตละครั้งจะผานการพิจารณาที่ตองมี
ความเห็นชอบ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาบรรจุไวในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารชุดตางๆ อยางชัดเจน โดยใน
การประชุมหรือตกลงใชกลไกในการตัดสินใจ อาทิเชน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยจะ
รวมกันพิจารณางานบุคคลที่เกี่ยวของกับพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยจะ
รวมกันพิจารณาเรื่องการบริหารบุคคลของบุคลากรประเภทตางๆ กรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ตัดสินใจบริหารงานเรื่องตางๆ รวมกัน (เอกสารหมายเลข 5.1.4(24) - 5.1.4(27))
ทั้งนี้ ผลจาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ
ไดใหขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา
2560 ในประเด็ น “การประเมิ น ผลการดํ า เนิน งานด า นธรรมาภิ บ าลของผูบ ริ หารมหาวิ ท ยาลั ย ” มี
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ “ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยควรมีการนําผลการประเมินดาน
ธรรมาภิ บ าลมาทบทวนปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานให เป น รู ป ธรรมชั ด เจน” งานบริ หารงานบุ ค คล ได รั บ
มอบหมายใหดําเนินการจัดทํา “แบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)”
โดยนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
2562 และดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ดําเนินการสงแบบสํารวจใหบุคลากรในหนวยงานทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนตอบแบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
เพื่อที่จัดทํารายงานประเมินผลนําเสนอผลการประเมินตอผูบริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(กบ.) ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการดําเนินโครงการประเมินคุณธรรใมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งในป 2561 และ ป 2562 ไมมีการรองเรียนรองทุกขการทุจริตในหนวยงานแต
อยางใด
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.4 (1)
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
พ.ศ. 2560 - 2564
5.1.4 (2)
มติสภามหาวทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561
5.1.4 (3)
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป
งบประมาณ 2562
5.1.4 (4)
รายงานผลการดําเนินการป 2562
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หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.4 (5)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
5.1.4 (6)
รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
5.1.4 (7)
คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
5.1.4 (8)
ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจําป พ.ศ.2562
5.1.4(9)
เอกสารแสดงการตอบสนองดานตางๆ
5.1.4(10)
โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอชุมชน
5.1.4(11)
แบบฟอรมรายงานติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดเปาประสงค ประจําปงบประมาณ 2562
แบบฟอรมรายงานติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ ประจาปงบประมาณ 2562
5.1.4(12)
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายสภา
5.1.4(13)
ภาพถายเว็บไซตมหาวิทยาลัย
5.1.4(14)
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ สําหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
5.1.4(15)
ภาพถายเว็บไซตมหาวิทยาลัยเผยแพรมติและรายงานการประชุม
5.1.4(16)
รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทบทวนแผนกลยุทธการเงิน” และ
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2560-2564 ทบทวนแผนปฏิบัติการมหาวิยาลัยฯ พ.ศ. 2561
และจัดทําแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2562”
5.1.4(17)
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 09/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
5.1.4(18)
คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1711/2562 เรื่อง มอบอํานาจคณบดีและหนาที่ความรับผิดชอบ
ใหรองอธิการบดี ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562
5.1.4(19)
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 09/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
5.1.4(20)
คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 262/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ลง
วั น ที่ 25 มกราคม 2562 และคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ที่ 957/2562 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 เมษายน 2562
5.1.4(21)
ภาพเว็บไซตตัวอยางการเผยแพรระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และประกาศ
5.1.4(22)
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560
5.1.4(23)
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.1.4(24)
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 09/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
5.1.4(25)
คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 262/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ลง
วั น ที่ 25 มกราคม 2562 และคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ที่ 957/2562 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 เมษายน 2562
5.1.4(26)
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย
5.1.4(27)
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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 ขอ 5 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตาม
ระบบ
มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานจัดการความรู (KM) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อทําหนาที่กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนหนวยงานในมหาวิทยาลัย
มีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ สื่อสารและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู และ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ทั้งระดับคณะ/วิทยาลัย และหนวยงานสนับสนุน
มหาวิทยาลัย มีระบบการติดตามใหทุกหนวยงานมีการดําเนินงานการจัดการความรู ดังนี้
1. ใหทุกหนวยงานมีการกําหนดผูรับผิดชอบและกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ
จัดการเพื่อจัดทําแผนการจัดการความรู
2. ใหทุกหนวยงานมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงาน
3. ใหทุกหนวยงานมีการรวบรวมและสรุปผลปญหาการดําเนินงานดานการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาในปตอไป
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานตามระบบการกํากับ ติดตามใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินการจัดการความรู มีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้
1. กําหนดผูรับผิดชอบ กําหนดประเด็นความรู และเปาหมายของการจัดการความรู โดยการจัดทํา
บัน ทึ ก ให ทุ ก หน ว ยงานส ง คํา สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบและแผนการจั ด การความรู ป ระจํ า ป
การศึกษา 2561 บันทึกขอความที่ ศธ 0551.0101/247 เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลเอกสารแผนการ
จัด การความรู (KM) /คํ าสั่ งแตง ตั้ง คณะกรรมการดํ า เนิ นการจัด การความรู (KM) ของคณะ/หนว ยงาน
(เอกสารหมายเลข 5.1.5(1))
2. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงาน โดยการจัดทําบันทึกให
ทุกหนวยงานสงรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูใหเปนไปตามแผนการจัดการความรู บันทึก
ขอความที่ อว 0630.011(12)/128 ขอความอนุเคราะหสงสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู(KM)
ประจํ า ปก ารศึ กษา 2561 รอบ 12 เดื อน ลงวั นที่ 25 มิถุนายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5.1.5(2))
เพื่อกํากับติดตามการดําเนินการดานการจัดการความรู จากการกํากับ ติดตาม สรุปผลการดําเนินการจัดการ
ความรู ของทุกหนวยงาน สรุปไดดังนี้
1. ทุกหนวยงานมีการกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานการจัดการความรู
2. ทุกหนวยงานมีการกําหนดประเด็นความรูและจัดทําแผนการจัดการความรู
3. ทุกหนวยงานมีการสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู
ระดับคณะ/วิทยาลัย มีคณะจํานวน 7 คณะและวิทยาลัย จํานวน 1 วิทยาลัย (เอกสารหมายเลข
5.1.5(3)) ไดแก
คณะ/วิทยาลัย
1. เทคโนโลยี
การเกษตร

คําสั่ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานเพื่อ
วางแผนพัฒนาการ
จัดการความรู
เลขที่ 344/2561
สั่ง ณ วันที่ 18
ธันวาคม 2561

ประเด็นความรู
ดานการผลิตบัณฑิต เรื่องแนว
ปฏิบัติในการเตรียมตัวนักศึกษา
กอนเขาแขงขันประกวดจัดสวน

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
ดานการผลิตบัณฑิต มีจํานวน
2 หลักสูตรที่มีการนําแนวปฏิบัติ
ในการเตรียมตัวนักศึกษากอน
เขาแขงขันประกวดจัดสวน
ดานวิจัย การทําวิจัยรวมกับงาน ดานวิจัย มีโครงการการทําวิจัย
งานบมเพาะธุรกิจและ
ในการบมเพาะธุรกิจกับ
ผูประกอบการใหม
ผูประกอบการใหม
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คณะ/วิทยาลัย
2. ครุศาสตร

คําสั่ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานเพื่อ
วางแผนพัฒนาการ
จัดการความรู
เลขที่ 406/2561
สั่ง ณ วันที่ 8
ตุลาคม 2561
คณะกรรมการ
พัฒนาสถาบันสู
สถาบันการเรียนรู
เลขที่ 197/2561
ลงวันที่ 31
กันยายน 2561

ประเด็นความรู
ดานการผลิตบัณฑิต เรื่องการ
คัดสรรกระบวนการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพ

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
ดานการผลิตบัณฑิต มีหลักสูตร
ที่มีการเรียนการสอนที่มุงการ
พัฒนานักศึกษาสูการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพ คือ สาขาวิชา
คณิตศาสตร และวิชาภาษาไทย
ดานวิจัย เรื่องการเสนอผลงาน ดานวิจัย ไดนําองคความรูและ
วิจัยอยางไรใหไดทุนและรับรางวัล แนวปฏิบัติที่ดไี ปใชไดจริง
3. วิทยาการจัดการ
ดานการผลิตบัณฑิต เรื่องการ ดานการผลิตบัณฑิต สาขาวิชา
จัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
การจัดการโลจิสติกสและซัพ
(Productive learning) โดย
พลายเชนไดนําองคความรูไ ปใช
กระบวนการครูฝกฝงตัวในสถาน ในการจัดการเรียนการสอน
ประกอบการ
ดานวิจัย เรื่องการทําวิจัยรับใช ดานวิจัย มีโครงการที่ทําวิจัยรับ
สังคม
ใชสังคม
4. เทคโนโลยี
คณะกรรมการ
ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง
ดานการผลิตบัณฑิต มีทีม
อุตสาหกรรม
บริหารงานจัดการ นักศึกษาเขารวมประกวด/
นักศึกษาสาขาออกแบบ
ความรู(Km) เลขที่ แขงขันในรายการที่เกี่ยวของกับ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเขารวม
159/2561 ลงวันที่ ทักษะทางวิชาชีพ
ประกวด “การออกแบบ
21 กันยายน 2561
ผลิตภัณฑของที่ระลึกทีส่ ื่อถึง
สถาปตยกรรมในอดีตของ
จังหวัดบุรีรมั ย” จํานวน 1 ทีม
ดานวิจัย เรื่องชุมชนไดนํา
ดานวิจัย มีผลงานวิจัยของ
ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/
นักศึกษาหลักสูตรไฟฟา
นวัตกรรมไปใชประโยชน
อุตสาหกรรม ไดแก “เครื่องแยก
ขวดอัตโนมัติ” นําไปทดลองกับ
ชุมชน
5.สาธารณสุขศาสตร คณะกรรมการ
ดานการผลิตบัณฑิต เรื่องการ ดานการผลิตบัณฑิต มีแนว
ดําเนินงานจัดการ จัดทํา มคอ.3 และมคอ.5 ตาม ปฏิบัติการจัดทํา มคอ.3 และ
ความรู เลขที่
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มคอ.5ตามกรอบมาตรฐาน
0156/2561 ลง
ระดับอุดมศึกษา
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
วันที่ 25 ตุลาคม
จํานวน 1 แนวปฏิบัติ
2561
ดานวิจัย คือ 1.แนวปฏิบัติการ ดานวิจัย มีแนวปฏิบัติการยื่น
ยื่นจดสิทธิบตั ร 2.จํานวนผลงาน จดสิทธิบัตร จํานวน 1 แนว
ที่ขอยื่นจดสิทธิบัตร
ปฏิบัติ
6. วิทยาศาสตรและ คณะกรรมการ
ดานการผลิตบัณฑิต เรื่องการ ดานการผลิตบัณฑิต จํานวน 1
เทคโนโลยี
ดําเนินการจัดการ สงเสริมการฝกประสบการณ
หลักสูตร คือ หลักสูตร
ความรู เลขที่
วิชาชีพนักศึกษา ในตางแดนของ โภชนาการและการกําหนด
506/2561 ลงวันที่ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาหาร ที่นําแนวปฏิบัติทดี่ ีไปใช
3 ธันวาคม 2561
เพื่อนํานักศึกษาเขารวมการฝก
ประสบการณวิชาชีพในตางแดน
ดานวิจัย คือ การบูรณาการการ ดานวิจัย มีอาจารย 2 คน ไดนํา
วิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อการ แนวปฏิบัติที่ดไี ปใชในการ
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คณะ/วิทยาลัย

คําสั่ง

ประเด็นความรู
เรียนรูจ ากการปฏิบัติจริง

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
และไดเขารวมนําเสนองานวิจัย
ในการประชุมระดับชาติ
7. นวัตกรรมการ
ดานการผลิตบัณฑิต เรื่องการ ดานการผลิตบัณฑิต มีหลักสูตร
จัดการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
จํานวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตร
TQF ที่มุงเนนการจัดการเรียน
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการ
การสอนแบบ Work-integrated จัดการบริการและการโรงแรม
learning
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ดานวิจัย คือ การวิจัยเพื่อ
ดานวิจัย จํานวนหลักสูตร 9
วางแผนและแนวทางการแกไข หลักสูตรที่นําองคคามรูไปใชใน
ปญหาความยากจนของชุมชน
การดําเนินการ
8. มนุษยศาสตรและ คณะกรรมการ
ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การ ดานการผลิตบัณฑิต มีนักศึกษา
สังคมศาสตร
ดําเนินงานจัดการ พัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะการเปน จํานวน 5 คน ที่มีการนําบูรณา
ความรู เลขที่
ผูประกอบการรุนใหม
การใหบัณฑิตมีทักษะการเปน
425/2561 ลงวันที่
ผูประกอบการรุนใหม และมี
1 พฤศจิกายน
นักศึกษาจํานวน 1 คนที่เขา
2561
โครงการและนําผลงานขาย
onlineได
ดานวิจัย เรื่องการจัดทํา
ดานวิจัย มีผลงานวิจยั 1
โครงการวิจัยที่บรู ณาการกับการ ผลงาน โดยมีอาจารยชนินทร
เรียนการสอน
สวณภักดี นําเอาการบูรณาการ
เรียนการสอนและการลงพื้น
ที่มาทํางานวิจัย และไดรบั
รางวัลนักวิจัยดีเดนของคณะ
มุษยศาสตรฯ

ระดับหนวยงานสนับสนุน จํานวน 8 หนวยงาน (เอกสารหมายเลข 5.1.5(4)) ไดแก
คณะ/วิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

คําสั่ง
ประเด็นความรู
คณะกรรมการ
การจัดทําคูม ือปฏิบัติงานหลัก
ดําเนินงานจัดการ
ความรู เลขที่
2582/2561 ลง
วันที่ 17 ตุลาคม
2561
คณะกรรมการ
การเบิกจายเงินสนับสนุนการ
จัดการความรู
วิจัย
เลขที่2694/2561
ลงวันที่ 31 ตุลาคม
2561
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กองพัฒนานักศึกษา

สํานักงานสงเสริม
การเรียนรูและ
บริการวิชาการ
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
บัณฑิตวิทยาลัย

งานวิชาศึกษาทั่วไป

คณะกรรมการ
จัดการความรู
เลขที่1138/2562
ลงวันที่ 29
เมษายน 2562
คณะกรรมการ
จัดการความรู
เลขที่3167/2561
ลงวันที่ 14
ธันวาคม 2561
คณะกรรมการ
จัดการความรู
เลขที่2138/2561
ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2561
คณะกรรมการ
จัดการความรู
เลขที่116/2562
ลงวันที่ 14
มกราคม 2562
คณะกรรมการ
จัดการความรู
เลขที่222/2561
ลงวันที่ 13
พฤศจิกายน 2561
คณะกรรมการ
จัดการความรู
เลขที่537/2561
ลงวันที่ 26
กุมภาพันธ 2561

การจัดการความรูเรื่องจิต
อาสา

มีกิจกรรมจิตอาสาที่จัดใหกับ
นักศึกษา จํานวน 5 กิจกรรม

การเบิกจายงบประมาณของ
สํานักสงเสริมการเรียนรูและ
บริการวิชาการ

มีบุคลากรของสํานักงานสงเสริม
การเรียนรูและบริการวิชาการ 2
คน ไดนําความรูไปใชไดอยาง
ถูกตองตามระเบียบการเบิกจาย
งบประมาณ
มีบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ
จํานวน 10 คน ที่สงแบบประเมิน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น

แนวทางการเขียนสมรรถนะ
ตามตําแหนงเพื่อใชในการขอ
ตําแหนงที่สูงขึ้น
เทคนิคการเขียนคูมือการ
ปฏิบัติงานหลักใหไดชํานาญ
การ
เทคนิคการลดขอผิดพลาดใน
การเบิกจายงบประมาณ

การนําผลกาเรียนรูเ ชิงผลิต
ภาพสูการนําเสนองาน
ระดับชาติ

มีบุคลากรของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จํานวน
6 คน ที่มีสิทธิ์ขอชํานาญการ
สามารถเขียนคูมือปฏิบัติงานหลัก
ไดถูกตองและนําไปใชไดจริง
เกิดขอผิดพลาดในการเบิกจาย
จํานวน 2 โครงการ จากโครงการ
ทั้งหมด 140 โครงการ คิดเปนรอย
ละ 1.42 (นอยกวารอยละ5)
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
จํานวน 4 ผลงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.5(1)
แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานจัดการความรู(KM) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
5.1.5(2)
บันทึกขอความ เรื่อง ขออนุเคราะหขอมูลเอกสารแผนการจัดการความรู(KM)/คําสัง่
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู (KM)ของคณะ/หนวยงานที่
อว 0630.011(12)/128
5.1.5(3)
สรุปผลการดําเนินงานการกํากับกํากับ ติดตามการจัดการความรู(KM) ระดับคณะ/
วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 อว 0630.011(12)/146
5.1.5(4)
สรุปผลการดําเนินงานการกํากับกํากับ ติดตามการจัดการความรู(KM) ระดับ
หนวยงานสนับสนุนประจําปการศึกษา 2561 อว 0630.011(12)/146
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 ขอ 6. การกํ า กั บ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการบริ ห ารและแผนพั ฒนาบุ ค ลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
สถานภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ภายหลังจากการไดดําเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน
ใน การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ดังนี้

ในดานการบริหารงานบุคคล(HRM)
1. การบริหารอัตรากําลัง

มหาวิ ท ยาลั ยได จัด ทํ า “กรอบอั ต รากํ าลั ง ข า ราชการพลเรื อน ในสถาบั นอุ ด มศึ กษาทั้ งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน พ.ศ. 2562-2565” โดยกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ได ผ า นการพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ หารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย
(ก.บ.ม.) สายสนับสนุน คราวประชุมครั้งที่ 4/2561 วันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหมายเลข
5.1.6 (1)) และสายวิชาการ คราวประชุมครั้งที่ 5/2561 วันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2561 (เอกสารหมายเลข
5.1.6 (2)) และ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม
พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (3)) และการรายงานเพื่อทราบพรอมทั้งขอนํากรอบอัตรากําลัง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ และสายสนับสนุนมาใชกับพนักงานมหาวิทยาลัยจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.)ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทรที่ 28
มกราคม พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (4))
กรอบอั ต รากํ า ลั ง ในส วนของสายวิ ช าการ จะมี ขอ มู ล ประกอบไปด ว ย ก) กรอบอั ต รากํ า ลั ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ของสาขาวิชา และคณะ/วิทยาลัย และศูนยสระแกว
จํานวน 570 อัตรา(เปนอัตราที่พึงมี) ข) บัญชีกําหนดระดับตําแหนง สายวิชาการ ค) กรอบคุณวุฒิและ
ตําแหนงวิชาการ สายวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (1)) ปจจุบันมีอัตรากําลังสายวิชาการอยูที่ 420
คน และมีอัตราคงเหลือจากกรอบ 150 คน โดยไดรายงานจํานวนอัตรากําลังในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยทราบ
กรอบอัตรากําลังในสวนของสายสนับสนุน จะมีขอมูลประกอบไปดวย ก) ผลการวิเคราะหภารกิจ
หนวยงานภายใน ข) กรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จํานวน 358
อั ต รา (เป น อั ต ราที่ พึ ง มี ) ค) บั ญ ชี กํ า หนดระดั บ ตํ า แหน ง ตามกรอบอั ต รากํ า ลั ง ข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (2)) ปจจุบันมีอัตรากําลังสายสนับสนุนอยูที่ 315
คน (ไมรวมลูกจางชั่วคราว) และมีอัตราคงเหลือจากกรอบ 43 คน โดยไดรายงานจํานวนอัตรากําลังในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยทราบ
2. การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง
สายวิชาการ ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 มิถุนายน 2562
สําหรับการดําเนินงานในการการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ในตําแหนงอาจารย (เอกสารหมายเลข 5.1.6
(7)) มหาวิทยาลัยสรุปผลไดดังนี้
รายการ
เปดรับสมัคร

(ครั้ง)
5

เปดรับสมัคร
จํานวน(ตําแหนง)
32
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รายการ
มีผูมาสมัคร

จํานวนผูมาสมัคร
คุณวุฒิ(ปริญญาโท)
คุณวุฒิ(ปริญญาเอก)
287
54

รายการ
บรรจุไดแลว

จํานวนการบรรจุ
จํานวน(อัตรา)
อัตราที่บรรจุ(จํานวน)
47
22

รวมจํานวน(คน)
341
อัตราที่คงเหลือ(จํานวน)
25

สายสนับสนุน ตั้งแต 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562
สํ าหรั บการดํ าเนิ นงานในการการสรรหา บรรจุ แต งตั้ งบุ คลากรในสายสนั บสนุ น มหาวิ ทยาลั ย
ดําเนินการโดยสามารถจําแนกขอมูลผลการดําเนินงานเปน 3 ประเภท ไดดังนี้
พนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (8))
เปดรับสมัคร
รายการ
(ครั้ง)
จํานวน(ตําแหนง)
อัตราที่เปดรับ(จํานวน)
เปดรับสมัคร
12
14
14
รายการ
มีผูมาสมัคร

จํานวนผูมาสมัคร
คุณวุฒิ(ปวส.) คุณวุฒิ(ป.ตรี) คุณวุฒิ(ป.โท)
30
10

รวมจํานวน(คน)
40

จํานวนการบรรจุ
รายการ
จํานวน(อัตรา)
อัตราที่บรรจุ(จํานวน) อัตราที่คงเหลือ(จํานวน)
บรรจุแลว
14
13
1
เจ าหน าที่ ประจํ าตามสั ญญาจ าง ตั้ งแต 1 มกราคม 2562 - 30 มิ ถุนายน 2562 (เอกสาร
หมายเลข 5.1.6 (9))
เปดรับสมัคร
รายการ
(ครั้ง)
จํานวน(ตําแหนง)
อัตราที่เปดรับ(จํานวน)
เปดรับสมัคร
6
6
6
จํานวนผูมาสมัคร
รายการ
คุณวุฒิ(ปวส.)
มีผูมาสมัคร
จํานวนการบรรจุ

คุณวุฒิ(ป.ตรี)
45

คุณวุฒิ(ป.โท)
4

รวมจํานวน(คน)
49

รายการ
จํานวน(อัตรา)
อัตราที่บรรจุ(จํานวน) อัตราที่คงเหลือ(จํานวน)
บรรจุแลว
6
6
ลูกจางชั่วคราว ตั้งแต 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (10))
เปดรับสมัคร
รายการ
เปดรับสมัคร

(ครั้ง)
12

จํานวน(ตําแหนง)
14
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จํานวนผูมาสมัคร
รายการ
คุณวุฒิ(ปวส.)
มีผูมาสมัคร
25
จํานวนการบรรจุ
รายการ
บรรจุแลว

คุณวุฒิ(ป.ตรี)
-

จํานวน(อัตรา)
14

คุณวุฒิ(ป.โท)
-

อัตราที่บรรจุ(จํานวน)
11

รวมจํานวน(คน)
25
อัตราที่คงเหลือ(จํานวน)
3

การพัฒนาคุณวุฒิ
ในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัย ดําเนินการในดานการพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากรสาย
วิ ช าการ โดยกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ดั ง นี้ “วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาอาจารย ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอกเป น ไปตามกรอบ
อัตรากําลัง”และมหาวิทยาลัย ไดกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ “รอยละอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ”ดังนี้ ซึ่งมีคาเปาหมาย “ไมนอยกวารอยละ 50”และ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาว มหาวิท ยาลัยได อนุมัติให อาจารย ไปศึกษาตอในระดับปริญ ญาเอก ทั้งหมด จํานวน 16 คน (1
กุมภาพันธ 2561-ปจจุบัน) และที่กําลังศึกษาตอยังไมสําเร็จทั้งหมด 10 คนรวมผูที่กําลังศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด 26 คน (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (11))
เมื่อทําการรวมผลการดําเนินงานในภาพรวม(ไตรมาส 3) ในปงบประมาณ 2562 มีผลดังนี้
ตัวชี้วดั
รอ ยละอาจารย ป ระจํ า สถาบั น
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เปาหมาย
ตามแผน HRM 62
(รอยละ)
ไมนอยกวารอยละ 50
(จํานวน 227 คน)

จํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด
(คน)
454

คณาจารยประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(คน)
(รอยละ)
141

31.06

การบรรลุ
วัตถุประสงค
บรรลุ ไมบรรลุ
-



การพัฒนาการจัดการความรู
ในปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยดําเนินการดานการพัฒนาการจัดการความรู โดยมีศูนยพัฒนา
อาจารยและบุคลากรมืออาชีพเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ โดยมีโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู
ปรากฏในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค คือ มหาวิทยาลัย
มีระบบการจัดการความรู เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และมีการกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ รอยละ ของบุคลากร
ที่สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู ตอยอดความรูพัฒนางานประจํา โดย
กําหนดคาเปาหมาย รอยละ 80 (จากจํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการทั้งหมด)โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
การพัฒนาความสามารถ และสมรรถนะ
ในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยดําเนินการการพัฒนาความสามารถ และสมรรถนะบุคลากร
มหาวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสูความเปนเลิศ ซึ่งมีวัตถุประสงค คือ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีขวัญและกําลังใจที่ดี ในการทํางานและมีการกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ การประเมิน
ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรตอองคืกร คาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
(ผูกกับกิจกรรมHAPPY WORK PLACE) โดยกําหนดคาเปาหมาย เทากับหรือ>3.50 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน
ดังนี้
ภายใตโ ครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสูความเปน เลิศ ซึ่ง เปน โครงการหลักมี กิจกรรมและ
โครงการยอยอีกจํานวนโครงการ ซึ่งมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 2 สวนดวยกัน โดยมี 1) ศูนยพัฒนาอาจารย
และบุคลากรมืออาชีพ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรทั้ง
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สายวิชาการและสายสนับสนุน และการพัฒนาผูบริหาร ตามกรอบที่ปรากฏในแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ปงบประมาณ 2562 ซึ่งมีการกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 1) บุคลากรสายวิชาการ อาจารย และ
สายสนับสนุนมีสมรรถนะการทํางานตามบทบาทหนาที่และภาระงาน 2) ผูบริหารไดรับการพัฒนาตาม
บทบาทหนาที่และภาระงาน และกรอบสมรรถนะสําหรับผูบริหาร และ 2) งานบริหารงานบุคคล ดําเนินงาน
โครงการที่เกี่ยวของกับกิจกรรม HAPPY WORK PLACE ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียดได ดังนี้
ศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ มีจํานวนกิจกรรม/โครงการ ทั้งหมด 27 กิจกรรมโครงการ ดังนี้
(เอกสารหมายเลข 5.1.6 (12))
ลําดับ

รายการ

1
2

คก.การพัฒนางานประจําสูงานวิจยั R2R (ยกเลิก)
คก.พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม(ยกยอดไปรวมรุนถัดไป)
คก.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคที่มีประสิทธิภาพสงเสริมคนดีรักษาคน
เกงปลูกจิตสํานึกคนของพระราชาขาของแผนดิน (สายวิชาการ) รุน 1 (ยก
ยอดไปรวมรุนถัดไป)
คก.การจัดทําคูม ือปฏิบตั ิงานหลักเพื่อเขาสูระยะและเพื่อเขาสูตําแหนงสูงขึ้น
(สายสนับสนุน) รุน 1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

คก.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคที่มีประสิทธิภาพสงเสริมคนดีรักษาคน
เกงปลูกจิตสํานึกคนของพระราชาขาของแผนดิน (สายสนับสนุน) รุน 1
คก.พัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เรื่อง"การเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารทางวิชาการ"
คก.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคที่มีประสิทธิภาพสงเสริมคนดีรักษาคน
เกงปลูกจิตสํานึกคนของพระราชาขาของแผนดิน (การสรางองคกรแหง
ความสุขและจิตอาสากับการรับใชสังคม) สําหรับสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
คก.พัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เรื่อง"เทคนิคการจัดการ
เรียนรูผ านเกมส(Game based learning)"
คก.การเขียนผลงานเชิงวิเคราะหจากงานประจํา (สายสนับสนุน)
คก.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคที่มีประสิทธิภาพสงเสริมคนดีรักษาคน
เกงปลูกจิตสํานึกคนของพระราชาขาของแผนดิน (จิตอาสากับการรับใช
สังคม)
คก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
คก.พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม
คก.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน(สายสนับสนุนระยะ3)
คก.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน(สายสนับสนุนระยะ4) รุน1
คก.การวิเคราะหคางานและการเขียนแบบประเมินคางาน (สายสนับสนุน) รุน 1
คก.พัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เรื่อง"วิจัยชุมชนทองถิ่น"
คก.พัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เรื่อง"เทคนิคการจัดการ
สอนแบบสรางสรรคเปนฐาน"
คก.พัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากร (ไปวัด)
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ผล
เปาหมาย
การ
บรรลุ ไม
ดําเนินงาน
บรรลุ
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ลําดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
27

รายการ
คก.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคที่มีประสิทธิภาพสงเสริมคนดีรักษาคน
เกงปลูกจิตสํานึกคนของพระราชาขาของแผนดิน (สายวิชาการ) รุน 2
คก.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคที่มีประสิทธิภาพสงเสริมคนดีรักษาคน
เกงปลูกจิตสํานึกคนของพระราชาขาของแผนดิน (สายสนับสนุน) รุน 2
คก.พัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เรื่อง “Smart Class Room”
คก.พัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เรื่อง “Smart Class
Room”
คก.พัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เรื่อง “พัฒนาการเรียน
ออนไลนผานระบบ Moocs”
“สงเสริมคนดีรักษาคนเกงปลูกจิตสํานึกคนของพระราชาขาของแผนดิน
พัฒนาความรวมมือเพื่อการดําเนินการจิตอาสาและพันธกิจสัมพันธ”
คก.การจัดทําคูม ือปฏิบตั ิงานหลักเพื่อเขาสูระยะและเพื่อเขาสูตําแหนงสูงขึ้น
(สายสนับสนุน) รุน 2
คก.“สงเสริมคนดีรักษาคนเกงปลูกจิตสํานึกคนของพระราชาขาของแผนดิน”
สําหรับผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
คก.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน(สายสนับสนุนระยะ3)

ผล
เปาหมาย
การ
บรรลุ ไม
ดําเนินงาน
บรรลุ

จาก จํานวน 27 โครงการ ไดยกเลิกโครงการ 1 โครงการ คือ โครงการ การพัฒนางานประจําสู
งานวิจัยR2R เนื่องจากมีจํานวนผูสนใจจํานวนนอย และยกไปรวมกับรุนถัดไป 2 โครงการ ประกอบดวย
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม และโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
สงเสริมคนดีรักษาคนเกงปลูกจิตสํานึกคนของพระราชาขาของแผนดิน (สายวิชาการ) รุน 1 จึงมีจํานวน
โครงการที่ดําเนินการไปแลว 25 โครงการ คิดเปนรอยละ 92 และกําลังอยูระหวางการดําเนินงานโครงการ
อีกจํานวน 1 โครงการคือ โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน(สายสนับสนุนระยะ3)
โดยมีแสดงในรายงานผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ (เอกสารหมายเลข 5.1.6
(13))
ในสวนของการพัฒนาบุคลากรในความรับผิดชอบของงานบริหารงานบุคคล มีดังนี้
งานบริหารงานบุคคล มีจํานวนกิจกรรม/โครงการ ทั้งหมด 14 กิจกรรมโครงการ(รวมโครงการ
ยอย) ดังนี้ (5.1.6 (14))
ลําดับ
1

2
3
4

ชื่อกิจกรรม-โครงการ

ผลการดําเนินงาน

โครงการงานเกษียณอายุราชการ ประจําป มหาวิทยาลัยดําเนินงานโครงการงานเกษียณอายุราชการ
2562
ประจําป 2562 วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2562 โดยจัดให
สายวิชาการวันที่ 18 สิงหาคม 2562 และสายสนับสนุน
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562
(อยูระหวางการดําเนินงาน)
โครงการดนตรีในสวน
(อยูระหวางการดําเนินงาน)
โครงการเชิ ด ชู ค นดี ศ รี ร าชภั ฏ วไลย อยูในชวงของการจัดทําราง รูปแบบ เกณฑการพิจารณา
อลงกรณ
และการกําหนดรางวัล
โครงการปฏิ บั ติ ธ รรมเพื่ อ พั ฒ นาการ
กําลังดําเนินการ
ทํางาน
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เปาหมาย
บรรลุ ไมบรรลุ
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ลําดับ
5

6

7

8

9

ชื่อกิจกรรม-โครงการ

ผลการดําเนินงาน

โครงการ VRU
บุคลากร

เปตองโอเพ น 2019 กํ า ลั ง ดํ า เนิ น ก า รแ ข ง ขั น เริ่ ม ก า รแ ข ง ขั้ น วั น ที่
18 สิ งหาคม 2562 โดยมี จํ า นวนที ม ที่ สนใจเข า ร ว ม
กิจกรรมจํานวน 73 ทีม มีหนวยงานภายในเขารวม 8
หนวยงาน ประกอบไปดวยยกตัวอยาง ทีมวังดบราณ/
ที ม สวี ท โฮม/ที ม มหาจุ ฬ าลงกรณ ร าชวิ ท ยาลั ย /ที ม
สิงหโตภูเขา การแขงขันแลวเสร็จ โดยทีมสวีสโฮม เปน
ผู ช นะเลิ ศ และจบถ ว ยรางวั ล ในงานเรี ย บร อ ยแล ว
จํานวนผูเขารวมการแขงขันทั้งหมด 150 คน มีผูเขารวม
ชมการแขงขันประมาณ 500 คน ผูเขารวมการแขงขันมี
ความพึ ง พอใจในโครงการ ร อ ยละ96.50 ผู เข า ชมมี
ความสนุ ก สนาน ความสั ม มั คคี ได ใช เวลาว า งให เป น
ประโยชน รวมถึงหางไกลยาเสพยติดและการพนันและ
รวมเชียรอยางสุภาพ ดานสุขภาพรอผลการตรวจดาน
สุขภาพมหาวิทยาลัยประจําปเพื่อประเมินตอไป
โครงการ VRU เซปกตะกรอ 2019
กําลังดําเนินการแขงขัน เริ่มการแขงขั้นวันที่
บุคลากร
ระหวางวันที่ 21, 28 สิงหาคม 4 , 11 กันยายน 2562
มีจํานวนทีมที่เขารวมการแขงขัน ทั้งหมดจํานวน 6 ทีม
ประกอบไปดวย สายA ทีมอุตสาหกรรม1 /ทีมสิงดง /
ทีมMONTER ในสวนของสาย B ประกอบไปดวย ทีม
ITEC…VRU /ทีมอาคาร VRU /ทีมลูกเจาฟา มีจํานวนผู
เขาแขงขันทั้งหมด 24 คน (กําลังดําเนินการ)
โครงการ VRU ฟุตรบอล ลีคคัพ 2019
มหาวิ ทยาลั ย ดํ า เนิ นการรั บ สมั ครหน ว ยงานเข า ร ว ม
บุคลากร
โครงการ VRU ฟุตรบอล ลีคคัพ 2019 บุคลากรโดยมี
หนวยงานเขารวม 5 หนวยงานประกอบดวยทีมHUSO
คณะมนุษยศาสตรฯ/ทีมพาคีวิทย คณะวิทยาศาสตรฯ/
ทีมโรงเรียนสาธิตฯ/ทีมคณะวิทยาการจัดการ และทีม
สํานักงานอธิการบดี โดยเปนการแขงขัน 13 แม็ตต เริ่ม
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 – 10 สิงหาคม 2562 การ
แข ง ขั น แล ว เสร็ จ โดยที มสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี เป น ผู
ชนะเลิส และจะรับถวยรางวัลในงานปใหม 2563 ตอไป
จํานวนผูเขารวมการแขงขันทั้งหมด 75 คน มีผูเขารวม
ชม ทุกแม็ตตรวมกันประมาณ 1,000 คน ผูเขารวมการ
แขงขันมีความพึงพอใจในโครงการ รอยละ96.36 ผูเขา
ชมมีความสนุกสนานและรวมเชียร ดานสุขภาพรอผล
การตรวจดานสุขภาพมหาวิทยาลัยประจําปเพื่อประเมิน
ตอไป
โครงการ กลุ ม สั ม พั น ธ นั่ ง รถไฟรํ า ลึ ก มหาวิทยาลัยดําเนินงานโครงการ กลุมสัมพันธนั่งรถไฟ
วันวานฯ
รําลึกวันวานฯ โดยเดินทางในเสนทางรถไฟกาญจนบุรี
เพื่ อ เป น การสึ ก ษาธรรมชาติ -ประวั ติ ศ าสตร ซึ่ ง เป น
กิ จ กรรมแฝง ทั้ ง นี้ มี เ ป า หมายหลั ก เพื่ อ การประสาน
กระชั บ ความสั ม พั นธ - ความรั ก -ความผู ก พั นระหว า ง
บุคลากรและหน วยงานที่ เขา ร ว มโครงการ ซึ่ งการจั ด
กิจกรรมในครั้งนี้เปนการดําเนินงานภายใตนโยบายการ
จัดการความสุ ข ของมหาวิ ทยาลัย มี จํ า นวนผู เข า ร ว ม
โครงการจํ า นวน 40 คน จาก16 หน ว ยงาน จะเริ่ ม
ดําเนินการในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ตามกําหนดการ
เดินรถของการรถไฟแหงประเทศไทย(กําลังดําเนินการ)
โครงการซอมอพยพหนีไฟ
มหาวิทยาลัยดําเนินงานโครงการ ซอมอพยพหนีไฟ ณ
อาคาร 100 ป สมเด็ จ พระศรี นคริ นทร ฯ ในวั นที่ 23
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ลําดับ

ชื่อกิจกรรม-โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สิงหาคม 2562 ตามกําหนดการของศูนยบรรเทาและ
ปองกันสาธารณภัยฯ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(กําลังดําเนินการ)
10 โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยดําเนินงานโครงการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
บุคลากร โดยใชชื่อวา“กรอบอัตรากําลัง ขาราชการพล
เรื อ น ในสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาทั้ ง สายวิ ช าการและสาย
สนั บ สนุ น พ.ศ. 2562-2565” ซึ่ ง กรอบอั ต รากํ า ลั ง
ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั นอุ ดมศึ ก ษา ได ผา นการ
พิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.ม.) สาย
สนั บ สนุ น คราวประชุม ครั้ งที่ 4/2561 วันจั นทร ที่26
พฤศจิกายน 2561 และสายวิชาการ คราวประชุมครั้งที่
5/2561 วันจันทรที่24 ธันวาคม 2561และ ที่ประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 และการรายงาน
เพื่อทราบพรอมทั้งขอนํากรอบอัตรากําลังขาราชการพล
เรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสายวิ ช าการ และสาย
สนับสนุนมาใชกับพนักงานมหาวิทยาลัยจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.)ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทรที่ 28 มกราคม
พ.ศ. 2562
11 โครงการสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา มหาวิทยาลัยดําเนินงานโครงการสรางการมีสวนรวมใน
องคกร
การพัฒนาองคกร โดยอยูในระหวางการประสาน ติดตอ
หนวยงานที่มีการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรที่มี
แนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถนํามาใชในการเทียบเคียงเพื่อ
ยกระดับการทํางานได (กําลังดําเนินการ)
12 โครงการพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการ มหาวิทยาลัยดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริหารงานบุคคล
เพื่อการบริหารงานบุคคล โดยไดประสานและศึกษาระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร ( Management
Information System) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒน ประสานมิตร จากบริษัทVision net และจาก
บริ ษั ท อื่ น ๆ ได ข อ สรุ ป ในความต อ งการของระบบที่
นํามาใชงานในดานงานบริหารงานบุคคลและเชื่มโยงไป
ยั งระบบอื่ น ได เพิ่ ม เติ ม ซึ่ งขณะนี้ กํ า ลั งอยู ในช ว งการ
จัดทําTOR เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของพัสดุตอไป
(กําลังดําเนินการ)

งานประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
13.โครงกพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
13.1 โครงการบรรยายรู ป แบบวิ ธี ก าร
งานบริ หารงานบุคคลจั ดประชุ ม และเพิ่ มเติ ม องค
ประเมิน (ITA)
ความรู และความเขาใจถึงรูปแบบการประเมินคุณธรรม
ความโปร ง ใสฯรู ป แบบใหม ที่ นํ า มาในป ง บประมาณ
2562 เมื่ อ วั น ที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห อ งประชุ ม
สสร.302 เปนการดําเนินงานโดยไมใชงบประมาณ
ผลผลิ ต : จากความรู และความเข า ใจถึ ง เกณฑ
วิธีการ และขั้นตอนการประเมินรูปแบบใหม ผูเขารวม
โครงกา รสามา รถ จั ด เตรี ย มเอ กสาร-หลั ก ฐา น
ประกอบการประเมินไดอยางครบถวนภายในระยะเวลา
1 เดื อ น ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.) ไดกําหนดไว
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ลําดับ

ชื่อกิจกรรม-โครงการ

ผลการดําเนินงาน

ผลผลัพท : ขณะนี้เปนชวงของระยะเวลาการรอ
ผลการประเมิ น อย า งเป น ทางการจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แหงชาติ(ป.ป.ช.)
13.2 โครงการการบรรยายรู ปแบบเพื่ อ
ดํา เนิ นการประชุ ม ในวั นที่ 19 สิ งหาคม 2562
ขอรั บ รางวั ล องค ก รโปร ง ใส (NACC ณ ห อ งประชุ ม สสร.302 เพิ่ ม เติ ม องค ค วามรู และ
Integrity Awards)
ความเขาใจถึงรูปแบบการประเมินละรูปแบบการจัดทํา
เอกสาร-หลักฐาน เพื่อตอบขอคําถามเพื่อการรับรางวัล
ตามโครงการมอบรางวั ล องค ก รโปร ง ใส ครั้ ง ที่ 9
(NACC Integrity Awards) เปนการดําเนินงานโดยไม
ใชงบประมาณ
ผลผลิ ต : จากความรู และความเข า ใจถึ ง เกณฑ
วิธีการ และขั้นตอนการประเมิน
ผลผลัพธ : อยูในชวงจัดทําเอกสารเพื่อสงภายใน 13
กันยายน 2562

เปาหมาย
บรรลุ ไมบรรลุ



จาก จํานวน 14 โครงการ ดําเนินการไปแลว 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.42 ประกอบดวย
1. โครงการ VRU เปตองโอเพน 2019 บุคลากร
2. โครงการ VRU ฟุตบอล ลีคคัพ 2019 บุคลากร
3. โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากร (ไมใชงบประมาณ)
และอยูระหวางการดําเนินงานโครงการ 10 โครงการ โดยมีแสดง ในรายงานผลการดําเนินงานงาน
บริหารงานบุคคล (เอกสารหมายเลข 5.1.6 (15))
จากผลการดําเนินงานโดยนับถึงระยะเวลาในไตรมาส 3 การกํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงาน ตาม
แผนการบริหารและแผนพั ฒนาบุ คลากรสายวิช าการและสายสนั บ สนุ น ดว ยการกํ าหนดให หน วยงาน
รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและผลการดําเนินงานตามเปาประสงค ผานระบบการรายงานผลของ
กองนโยบายและแผน ซึ่ งกองนโยบายและแผนจะเป นผู รายงานผลเข าที่ ประชุม คณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) เปนรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบ.) จะพิจารณาและให
ขอเสนอแนะ หรือขอคิดเห็นเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของจะไดนําไปดําเนินการปรับปรุง แกไข ตอไป
สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานจากการกํ า กั บ ติ ด ตาม ผลการดํ า เนิ น งาน ตามแผนการบริ ห ารและ
แผนพัฒนา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ภายใตตัวชี้วัดที่ 5.1.1.1 ระดับความสําเร็จของการ
จัดการทรัพยากร บุคลากรสูความเปนเลิศ (ของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2562)
ขณะนี้ (ไตรมาส 3) มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดในระดับ 3
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ระดับ 2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50
ระดับ 3 รอยละความสาเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100
ระดับ 3 ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100

 มหาวิทยาลัยมีโครงการดานการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ตามแผนทั้งหมดจํานวน 38 โครงการ ดังนี้
1.จากงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
จํานวน 14 โครงการ ดําเนินการไปแลว 3 โครงการ
คิดเปนรอยละ 21.42
2.จากศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ จํานวน
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24 โครงการ ดําเนินการไปแลว 22 โครงการ คิดเปน
รอยละ 95.65
รวมโครงการที่ดําเนินการไปแลว จํานวน 26
โครงการคิดเปนรอยละ 91.66

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.6 (1)
กรอบอัตรากําลัง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 2562-2565
5.1.6 (2)
กรอบอัตรากําลัง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พ.ศ. 25622565
5.1.6 (3)
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) คราว
ประชุมครั้งที่ 5/2561 วันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2561
5.1.6 (4)
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) คราว
ประชุมครั้งที่ 4/2561 วันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2561
5.1.6 (5)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่
10 มกราคม พ.ศ. 2562
5.1.6 (6)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทรที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562
5.1.6 (7)
เอกสารแสดงขอมูล สถิติการเปดรับสมัครบุคลากร สายวิชาการ ปงบประมาณ 2562
5.1.6 (8)
เอกสารแสดงขอมูล สถิติการเปดรับสมัครบุคลากร สายสนับสนุน(พนักงาน
มหาวิทยาลัย) ปงบประมาณ 2562
5.1.6 (9)
เอกสารแสดงขอมูล สถิติการเปดรับสมัครบุคลากร สายสนับสนุน (เจาหนาที่ประจํา
ตามสัญญาจาง) ปงบประมาณ 2562
5.1.6 (10)
เอกสารแสดงขอมูล สถิติการเปดรับสมัครบุคลากร สายสนับสนุน (ลูกจางชั่วคราว)
ปงบประมาณ 2562
5.1.6 (11)
เอกสารแสดงขอมูล สถิติการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ป พ.ศ. 2561
5.1.6 (12)
เอกสาร กนผ.01 แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2562
5.1.6 (13)
รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ
5.1.6 (14)
เอกสาร กนผ.01 แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2562
5.1.6 (15)
รายงานผลการดําเนินงานโครงการงานบริหารงานบุคคล ประจําปงบประมาณ 2562
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 ขอ 7 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ทุ ก หน ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย มี ก าร
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในแผนการดําเนินการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้
การควบคุมคุณภาพ
(1) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อทําหนาที่
วางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและวางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย พิจารณามาตรฐานตัวบงชี้และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยให
ครอบคลุมองคประกอบและตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานและคุณภาพของการจัด
การศึกษาตามมาตรฐาน สนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 คําสั่งเลขที่ 2474/2561 สั่ง ณ วันที่ 9
ตุลาคม 2560 ทั้ งนี้ ตั้งแตวั นที่ 1 สิงหาคม 2561(เอกสารหมายเลข 5.1.7(1)) คําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2561 และคํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการผู รั บผิ ดชอบตั วบ งชี้ การประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ระดั บ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 คําสั่งเลขที่ 2516/2561 สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1
สิงหาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(2))
(2) มีการกําหนดนโยบาย ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทาง
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ระบุไวในแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา
2561 ซึ่งประกอบดว ย แนวทางการแตง ตั้งคณะกรรมการประเมิ นคุณ ภาพการศึ กษาภายใน ทุ กระดั บ
วงรอบปที่ใชในการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบ ตัวบงชี้และคาเปาหมาย(เอกสาร
หมายเลข 5.1.7(3)) ซึ่งแผนฯ ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการตางๆ ดังนี้
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา
การประชุมครั้งที่ 3/2561 วันศุกรที่ 5 ตุลาคม 2561 วาระที่ 4.2 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(4))
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การประชุมครั้งที่ 10/2561 วันศุกร
ที่ 12 ตุลาคม 2561 วาระที่ 5.5 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(5))
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การประชุมครั้งที่ 12/2561 วันที่ 1
พฤศจิกายน 2561 วาระที่ 5.4 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(6))
(3) มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561
เพื่อใชเปนแนวทางการกํ ากับติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลั ย
(เอกสารหมายเลข 5.1.7(7))
(4) มี ก ารใช คู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย และมีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา
2561 เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 5.1.7(8))
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การตรวจสอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ โดยมีการ
กําหนดใหมีการรายงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ทุกระดับ ไดแก
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับหนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ปละ 2 ครั้ง คือ
ภาคเรี ย นที่ 1 และภาคเรี ย นที่ 2 โดยมี ก ารกํ า หนดและระบุ ไ ว ใ นแผนการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 หนา 6 (เอกสาร หมายเลข 5.1.7(3)) ในการ
กํากับติดตามใหมีการรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ภายใน ทุกระดับนั้น
มหาวิทยาลัยฯ โดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพไดจัดทําบันทึกขอใหสงรายงานการประเมินตนเอง เพื่อ
เปนเครื่องมือในการกํากับติดตาม มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
-รอบ 3 เดือน (1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561) บันทึก ขอความอนุเคราะหขอมูลรายงานการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ประจําป
การศึกษา 2561 เลขที่ ศธ 0551.0102/ว376 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(9))
-ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ใหมีการสงรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report:
SAR) ภายใน ทุกระดับ โดยการจัดทําบันทึก ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (SAR) ประจํ า ป ก ารศึ ก ษาที่ 1/2561 ระดั บ หลั ก สู ต ร และระดั บ คณะ/วิ ท ยาลั ย เลขที่ ศธ
0551.0102/ว426 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(10))
-ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ใหมีการสงรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report:
SAR) ภายใน ทุกระดับ โดยการจัดทําบันทึก ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (SAR) ประจําปการศึกษาที่ 2/2561
ระดับหลักสูตร บันทึกเลขที่ อว 0630.012/178 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอใหสง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยใหสงภายในวันที่ 20
มิถุนายน 2562 พรอมทั้งรายงานบนระบบ CHE QA Online ซึ่งจะมีการตรวจประเมินระดับหลักสูตร
ระหวางวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(11))
ระดั บ คณะ/วิ ท ยาลั ย เลขที่ อว 0630.012/301 ลงวั น ที่ 18 กรกฎาคม 2562 (เอกสาร
5.1.7(12))
ระดับหนวยงานสนับสนุน บันทึกเลขที่ อว 0630.0102/ว215 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง
ขอใหสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหนวยงานสนับสนุน และศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว
ประจําปการศึกษา 2561 ใหสงภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจะมีการตรวจประเมินในวันที่ 5-9
สิงหาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(13)) ระดับมหาวิทยาลัย
การประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัย มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ โดยมีกําหนดแนวทางในการ
ประเมิน คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินทุกระดับ ระบุไวในแผนการดําเนินการกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําป การศึก ษา 2561 พรอมทั้ง กําหนดชวงเวลาในการประเมิ นไว ในปฏิทิ นการดํา เนิน งาน
(เอกสารหมายเลข 5.1.7(3)) ดังนี้
-ระดับหลักสูตร รับการตรวจประเมิน ระหวางวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562
-ระดับคณะ/วิทยาลัย รับการตรวจประเมิน ระหวางวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562
-ระดับหนวยงานสนับสนุน ระหวางวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562
-ระดับมหาวิทยาลัย ระหวางเดือน 28-29 สิงหาคม 2562
มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามใหทุกหนวยงานจัดหาและคัดเลือกคณะกรรมการประเมินฯ โดย
การจัดทําบันทึก เรื่อง ขอใหสงรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระดั บ คณะ/วิ ท ยาลั ย และศู น ย ก ารจั ด การศึ กษาจั ง หวั ด สระแก ว ประจํ า ป การศึ กษา 2561 เลขที่ ศธ
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0551.0102/ว029 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(14)) เพื่อสงใหงานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินในแตละระดับใหเปนไปตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัย
กํ า หนด เพื่ อ จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ทุ ก ระดั บ ต อ ไป
มีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2561 เลขที่ 1060/2562 สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(15)) โดยมีการ
ดําเนินการตรวจประเมินฯ ระหวางวันที่ 26, 28 , 30 มิถุนายน 2562 และ 1-5 กรกฎาคม 2562
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ศูนย
การจัดการศึกษา และหนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2561 เลขที่ 1061/2562 สั่ง ณ วันที่ 22
เมษายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(16)) โดยมีการดําเนินการตรวจประเมินฯ ระดับคณะ ระหวางวันที่
22-26 กรกฎาคม 2562 และระดับหนวยงานสนับสนุน ระหวางวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2561 เลขที่ 1141/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5.1.7(17)) มีการ
ตรวจประเมินฯ ระหวางวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.7(1)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2561
5.1.7(2)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบตัวบงชี้การประกนคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561
5.1.7(3)
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2561
5.1.7(4)
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การประชุมครั้งที่ 3/2561 วันศุกรที่ 5 ตุลาคม 2561
วาระที่ 4.2
5.1.7(5)
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การ
ประชุมครั้งที่ 10/2561 วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561 วาระที่ 5.5
5.1.7(6)
สรุปคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การประชุมครั้งที่ 12/2561
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 วาระที่ 5.4
5.1.7(7)
ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561
5.1.7(8)
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561
5.1.7(9)
บันทึก ขอความอนุเคราะหขอมูลรายงานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ประจําปการศึกษา
2561 เลขที่ ศธ 0551.0102/ว376 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
5.1.7(10)
บันทึก ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)
ประจําปการศึกษาที่ 1/2560 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย เลขที่ ศธ
0551.0102/ว426 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
5.1.7(11)
บันทึกเลขที่ อว 0630.012/178 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอใหสงรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยใหสงภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 พรอมทั้งรายงานบนระบบ CHE QA Online
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หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.1.7(12)
เลขที่ อว 0630.012/301 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
5.1.7(13)
บันทึกเลขที่ อว 0630.0102/ว215 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอใหสงรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหนวยงานสนับสนุน และศูนยจัดการศึกษาจังหวัด
สระแกว ประจําปการศึกษา 2561
5.1.7(14)
บันทึกเลขที่ ศธ 0551.0102/ว029 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง ขอใหสงรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย
และศูนยการจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว ประจําปการศึกษา 2561
5.1.7(15)
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจําปการศึกษา 2561 เลขที่ 1060/2562 สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
5.1.7(16)
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วิทยาลัย ศูนยการจัดการศึกษา และหนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2561
เลขที่ 1061/2562 สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
5.1.7(17)
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2561 เลขที่ 1141/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 5.1
เปาหมายป 2561
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
7 ขอ

7 ขอ (ขอ 1 – 7)

การบรรลุเปาหมาย

5.00 คะแนน

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ 5.1
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา

บรรลุ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 5.1
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
1) ผศ.เจษฎา ความคุนเคย 2) ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :
1) สํานักงานอธิการบดี 2)กองนโยบายและแผน 3) กองกลาง
4) งานพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ
5) งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท : 02-5290674
E-mail : -
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ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) สํานักงานอธิการบดี 2)กองนโยบายและแผน
3) กองกลาง 4) งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี) -

โทรศัพท : E-mail : -
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ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้
การคิดรอบ
เกณฑการประเมิน

: ผลการบริหารงานของคณะ
: ผลลัพธ
: รอบปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)
: คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับคณะของทุกคณะ

ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีหนวยงานระดับคณะ วิทยาลัยทั้งหมด
จํานวน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย และไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัยตาม
เกณฑ ม าตรฐานที่ เกี่ ย วข อ งและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ กษาแห ง ชาติ ระหว า งวั น ที่ 22-26
กรกฎาคม 2562 โดยมีผลการประเมินรายคณะ/วิทยาลัย สรุปโดยเรียงลําดับจากคะแนนมากไปนอย ดังนี้
ที่

คณะ/วิทยาลัย

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

ผลการประเมิน
(คะแนนเฉลี่ย)
4.60
4.56
4.47
4.27
4.11
4.10
4.08
3.88
34.07
4.26

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

วันเดือนปที่รับการ
ประเมิน
24 กรกฎาคม 2562
26 กรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
23 กรกฎาคม 2562
25 กรกฎาคม 2562

ดี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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องคประกอบ/ตัวชี้วัด

คณะคุรุศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร

ตารางแสดงผล การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตามองคประกอบ/ตัวชี้วัด

1.1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2. อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิ ป.เอก
1.3. อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
1.4. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
1.5. กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6. กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลการประเมินองคประกอบที่ 1
2.1. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือสรางสรรค
2.2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ผลการประเมินองคประกอบที่ 2
3.1. การบริการวิชาการแกสังคม
ผลการประเมินองคประกอบที่ 3
4.1. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการประเมินองคประกอบที่ 4
5.1. การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจฯ
5.2. ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

3.43
5.00
2.69
5.00
5.00
5.00

3.49
2.47
1.26
3.33
5.00
5.00

3.24
4.25
2.53
5.00
5.00
5.00

3.13
4.01
3.22
5.00
4.00
3.00

3.45
2.63
3.36
2.88
5.00
5.00

3.00
5.00
2.33
5.00
5.00
5.00

2.96
5.00
0.28
5.00
3.00
3.00

3.48
3.41
1.52
0.00
5.00
5.00

คณะ/วิทยาลัย

ผลการประเมินองคประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ยรวม

สูตรคํานวณ

4.35

3.43

4.17

3.73

3.72

3.07

4.91

5.00

4.36

3.76

3.59

4.63

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

3.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00
4.60

5.00
4.27

5.00
4.47

5.00
3.88

5.00
4.08

5.00
4.56

4.50
4.10

5.00
4.11

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

= คะแนนที่ได

34.07
8

= 4.26 คะแนน

คาเฉลี่ย 4.51

3.21

5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
4.74 5.00 3.08 1.28 1.76 3.90 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จํานวนคณะทัง้ หมดในสถาบัน

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน

4.22

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเปาหมาย

4.26 คะแนน

ไมบรรลุ

คะแนนเฉลี่ย 4.26
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.2.1(1)
รายงานสรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ คณะ/วิ ท ยาลั ย
ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 5.2
จุดแข็ง
-ผลการประเมินระดับคณะอยูในระดับดีขนึ้ ไป
-

จุดที่ควรพัฒนา

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้/ผูจ ัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 5.1

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
-ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
2) คณะ/วิทยาลัย
หนวยงานรับผิดชอบรวม :
1) งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
2) คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท : E-mail : -

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :
1) งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
2) คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท : 02-5290674
E-mail : -

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

: ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
: กระบวนการ
: รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)
:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
 ขอ 1 มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให
เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และคณะ ดังนี้
1) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อทําหนาที่
วางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและวางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย พิจารณามาตรฐานตัวบงชี้และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยให
ครอบคลุมองคประกอบและตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานและคุณภาพของการจัด
การศึกษาตามมาตรฐาน สนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 คําสั่งเลขที่ 2474/2561 สั่ง ณ วันที่ 9
ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5.3.1(1))
2) มี การจั ดแผนการดํ าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ประจํ าป การศึ กษา 2561
(เอกสารหมายเลข 5.3.1(2)) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 5 ตุลาคม 2561
(เอกสารหมายเลข 5.3.1(3)) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5.3.1(4)) และที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 วัน
พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหมายเลข 5.3.1(5)) วาระเพื่อพิจารณา
3) มีการกําหนดใหมีการรายงานผลการประเมินตนเอง ปละ 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 ซึ่งระบุไวในแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 หนา 6
คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และ ภาคการศึกษา 2/2561 (เอกสารหมายเลข 5.3.1(6))
4) มีการกํากับ ติดตามใหหลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผาน
ระบบ CHE QA Online โดยใหมีการสงรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ภายใน
ทุกระดับ โดยการจั ดทํา บันทึก เลขที่ อว 0630.012/ว178 ลงวัน ที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่องขอใหส ง
รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปการศึกษาที่ 2/2561 ระดับ
หลักสูตร และรายงานผานระบบ CHE QA Online (เอกสารหมายเลข 5.3.1(7)) และระดับคณะ บันทึก
เลขที่ อว 0630.012/ว214 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปการศึกษาที่ 2/2561 ระดับคณะ/วิทยาลัย และรายงานผานระบบ
CHE QA Online (เอกสารหมายเลข 5.3.1(8))
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5) มีการกํากับ ติดตามใหหลักสูตร และคณะ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย มีการจัดทําบันทึก เลขที่ ศธ 0551.0102/ว029 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ
2562 เรื่อง ขอใหสงรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ/วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 (เอกสารหมายเลข 5.3.1(9)) เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ไดแก คําสั่งเลขที่ 1060/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 และคําสั่งเลขที่ 1061/2562 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ศูนยจัดการศึกษา และระดับ
หนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5.3.1(10))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.3.1(1)
คํา สั่ง แต งตั้ งคณะกรรมการดําเนิ นงานดานประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ประจํ าป
การศึกษา 2561 คําสั่งเลขที่ 2474/2561 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1
สิงหาคม 2561
5.3.1(2)
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561
5.3.1(3)
รายงานการประชุ มคณะกรรมการดํ าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดั บ
มหาวิทยาลัย วันที่ 5 ตุลาคม 2561
5.3.1(4)
รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 10/2561 เมื่ อวั นที่ 12
ตุลาคม 2561
5.3.1(5)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 วันพฤหัสบดีที่ 1
พฤศจิกายน 2561
5.3.1(6)
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 (หนา6)
5.3.1(7)
บันทึก เลขที่ อว 0630.012/ว178 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่องขอใหสงรายงาน
ผลการดําเนิน งานประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน (SAR) ประจํ าป การศึกษาที่
2/2561 ระดับหลักสูตร และรายงานผานระบบ CHE QA Online
5.3.1(8)
บันทึก เลขที่ อว 0630.012/ว214 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอใหสงรายงานผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปการศึกษาที่ 2/2561
ระดับคณะ/วิทยาลัย และรายงานผานระบบ CHE QA Online
5.3.1(9)
บัน ทึก เลขที่ ศธ 0551.0102/ว029 ลงวั นที่ 20 กุม ภาพัน ธ 2562 เรื่อง ขอให ส ง
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ/วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561
5.3.1(10)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ไดแก คําสั่งเลขที่ 1060/2562 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา
2561 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 และคําสั่งเลขที่ 1061/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ศูนยจัดการศึกษา และระดับ
หนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2561 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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 ขอ 2 มีคณะกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ
รายงานผลการติดตามใหคณะกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2561 เพื่อทําหนาที่ในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหเปนไป
ตามระบบ คําสั่งเลขที่ 2474/2561 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (เอกสาร
หมายเลข 5.3.2(1)) ซึ่ งประกอบไปด วย คณะกรรมการดํ าเนิ นงานประกั นคุณภาพการศึกษาภายในระดั บ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ เพื่อทําหนาที่ในการกํากั บ
ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มหาวิทยาลัย มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
และคณะ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับหลักสูตร และคณะ/
วิทยาลัย ปละ 2 ครั้ง โดยจัดทําบันทึกขอความเพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับติดตาม และรายงานผลการ
ติดตามตอคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ใหมีการสงรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)
ภายใน ทุกระดับ โดยการจัดทําบันทึก ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(SAR) ประจําปการศึกษาที่ 1/2561 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย เลขที่ ศธ 0551.0102/ว426
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5.3.2(2)) รวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ประกั นคุณภาพการศึ กษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิ ทยาลัย เสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานประกั น
คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ 2562 (เอกสารหมายเลข
5.3.2(3)) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ 2562
(เอกสารหมายเลข 5.3.2(4))
- ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ใหมีการสงรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)
ภายใน ทุกระดับ โดยการจัดทําบันทึก ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(SAR) ประจําปการศึกษาที่ 2/2561 ระดับหลักสูตร เลขที่ อว 0630.012/ว178 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม
2562 (เอกสารหมายเลข 5.3.2(5)) และบันทึก เรื่อง ขอใหสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ/
วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน CAR ระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 เลขที่ อว 0630.012/ว214 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 และบันทึก เรื่อง
ขอใหสงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน CAR ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2561 เลขที่
อว 0630.012/ว321 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.3.2(6)) พรอมรวบรวมและจัดทํา
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย แจงใหคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ทราบ โดยจัดทําเปนหนังสือเวียน (เอกสารหมายเลข 5.3.2(7))
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุม ครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เพื่อ
พิจารณา (เอกสารหมายเลข 5.3.2(8))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.3.2(1)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2561 เลขที่ 2474/2561 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561
5.3.2(2)
บันทึก ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)
ประจําปการศึกษาที่ 1/2561 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย เลขที่ ศธ
0551.0102/ว426 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
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5.3.2(3)
5.3.2(4)
5.3.2(5)
5.3.2(6)

5.3.2(7)
5.3.2(8)

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 12
กุมภาพันธ 2562
บัน ทึก เลขที่ อว 0630.012/ว178 ลงวัน ที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่ อง ขอให ส ง
รายงานผลการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน (SAR) ประจํ า ป
การศึกษาที่ 2/2561 ระดับหลักสูตร
บันทึก เรื่อง ขอใหสงรายงานการประเมิ นตนเอง (SAR) ระดับคณะ/วิ ทยาลั ย
ประจําปการศึกษา 2561 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
CAR ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 เลขที่ อว 0630.012/ว214 ลงวันที่
5 มิ ถุ น ายน 2562 และบั น ทึ ก เรื่ อ ง ขอให ส ง รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน CAR ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2561 เลขที่ อว 0630.012/ว
321 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
บันทึกหนังสือเวียนรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และคณะ/วิทยาลัย แจงใหคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย
รับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดีที่ 8
สิงหาคม 2562

 ขอ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในระดับหลักสูตร และคณะ
ใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะเปนประจําทุกป โดยระบุไวในแผนปฏิบัติ
การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ประจํ า ป ง บประมาณ 2562 (เอกสาร
หมายเลข 5.3.3(1)) จําแนกเปนแตละยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนา
ทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอ
การแกไขปญหาทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทาง
วัฒนธรรมการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค และยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ ดังนี้
1. หองปฏิบัติการวิจัย ศูนยวิทยาศาสตร ที่ใหบริการดานหองปฏิบัติการ โดยใหบริการกับ
นักศึกษา คณาจารย และนักวิจัย และมีระบบรักษาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ โดยผานการประเมิน
ความสามารถหองปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ของสํานักบริหารและรับรอง
หองปฏิบัติก าร กรมวิ ทยาศาสตรบริ การ และนอกจากนี้ค ณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี อยูระหวา ง
ดําเนินการเพื่อขอหองปฏิบัติการมาตรฐาน โดยความรวมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งทําหนาที่เปน
มหาวิทยาลัยแมขาย
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2. ศูน ย ให คํ า ปรึ ก ษาและสนั บสนุ น การวิจั ย หรืองานสร างสรรค โดยมี “คลินิ กวิจั ย ”เพื่ อให
คําปรึกษาและความรูเกี่ยวกับงานวิจัยใหกับนักศึกษา คณาจารย และนักวิจัย จากผูทรงคุณวุฒิทางดานการ
วิจัย และดําเนินการในรูปแบบบริการวิชาการ และการสัมมนา
3. แหลงบริการสารสนเทศในการสืบคนผลงานวิจัย มีการใหบริการผานสํานักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหบริการหนังสือใหมผานทางหองบรรณาภิรมย และหนังสือทั่วไปอื่นๆ
4. สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป น แหล ง รวบรวมความรู ที่ ทั น สมั ย และ
ดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความตองการของหลักสูตร ไดแก ตํารา วิจัย หนังสือตางๆ รวมถึง
พื้นที่ใหบริการตางๆ ไดแก หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาคนควา พื้นที่สําหรับอานหนังสือ และ
บริการเครื่องสืบคนรายการสารสนเทศ บริการเครื่องคอมพิวเตอรภายใน จุดใหบริการตอบคําถามและชวย
การสืบคนและแนะนําการใชฐานขอมูล (OPAC) เปนตน
5. พื้นที่ลานกิจกรรม ไดแก โรงยิมเนเซียม 1 โรงยิมเนเซียม 2 และลานกิจกรรมแตละคณะ เปนตน
6. มีแหลงฐานขอมูลสารสนเทศดานประกันคุณภาพเพื่อชวยสนับสนุนขอมูลประกันคุณภาพใหกับ
ทุกหนวยงาน บนเว็บไซตงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ http://qa/vru.ac.th (เอกสารหมายเลข 5.3.3(2))
7. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค แบงเปน 4
ดาน ไดแก การนําเสนอในการประชุมวิชาการ การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ สนับสนุนงาน
สรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐ และจัดสรรงบประมาณในการจัดทําวารสาร
8. พื้นที่กิจกรรมแลกเปลี่ยนพูดคุย ไดแก บริเวณรานกาแฟ บริเวณ Learning Space เปนตน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.3.3(1)
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562
5.3.3(2)
เว็บไซตงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ http://qa/vru.ac.th
 ขอ 4 นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัย มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เริ่มตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม –
6 สิ ง หาคม 2562 และระดั บ คณะ ระหว า งวั น ที่ 20–24 สิ ง หาคม 2561 ผ า นการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้
1) ระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่รับการประเมิน จํานวนทั้งหมด 71 หลักสูตร เสนอรายงานผล
การประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา การ
ประชุมครั้งที่ 8/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 วาระที่ 5.3 (เอกสารหมายเลข 5.3.4(1)) เสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 วาระที่ 5.10 เรื่อง
เสนอเพื่อพิจารณา
3) ระดับคณะ/วิ ทยาลัย จํานวน 7 คณะ 1 วิท ยาลัย เสนอรายงานผลการประเมิน คุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา การ
ประชุมครั้งที่ 9/2560 วันศุกรที่ 11 ตุลาคม 2561 วาระที่ 5.3 (เอกสารหมายเลข 5.3.4(2))
มหาวิทยาลัย นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 วาระที่ 5.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
(เอกสารหมายเลข 5.3.4(3))
166

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.3.4(1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดี
ที่ 9 สิงหาคม 2561 วาระที่ 5.3
5.3.4(2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดีที่ 6
กันยายน 2561
5.3.4(3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 วันศุกรที่ 12
ตุลาคม วาระที่ 5.3
5.3.4(4)
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 12/2561 วั นที่ 1
พฤศจิกายน 2561
 ขอ 5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
ของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
มหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 การประชุมครั้งที่ 11/2561
เพื่อพิจารณา สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ระดั บ หลั ก สู ต ร โดยมี ข อเสนอแนะ (เอกสารหมายเลข
5.3.5(1)) การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย เสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 การประชุมครั้งที่ 12/2561 เพื่อ
พิจารณา สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระดับคณะ/วิทยาลัย โดยไมมีขอเสนอแนะ (เอกสารหมายเลข
5.3.5(2))
มหาวิทยาลัย โดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ นําขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2561 (เอกสารหมายเลข 5.3.5(3))
โดยนําเสนอแผฯฯ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 13 มิถุนายน 2561 (เอกสาร
หมายเลข 5.3.5(4)) พรอมทั้งมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผน (เอกสารหมายเลข 5.3.5(5)) เสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5.3.5(6))
มีรายละเอียดดังนี้
มติสภามหาวิทยาลัยและขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน
สภามหาวิ ท ยาลัย เห็ นชอบ ผลการประเมิ น
มหาวิ ท ยาลั ย มี การประชุ ม ร วมกั น ระหว า ง 3
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป หน วยงานที่ มี หน าที่ กํ ากั บดู แลการดํ าเนิ นงานประกั น
การศึกษา 2560 โดยมีขอเสนอแนะ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ได แ ก
คณะกรรมการพิจ ารณาและมีข อเสนอแนะ สํานักงานวิชาการและงานทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัย และ
เพิ่มเติม ดังนี้
งานมาตรฐานและจั ดการคุ ณภาพ วั น ที่ 3 ธั น วาคม
1. ขอชื่ น ชมหลั ก สู ต รที่ ผ า นการประเมิ น ใน 2561 ณ หองประชุมเจาฟา ชั้น 3 เพื่อหาสาเหตุที่ทําให
ขณะเดียวกันควรมีการหาสาเหตุที่ทําใหหลักสูตร หลั กสู ตรไม ผ านการประเมิ นและร วมกั นหาทางแก ไข
ไมผานการประเมิน และสาเหตุที่เกิดจากการขาด ปญหา ซึ่งจากการตรวจสอบพบวา ปญหาหรือสาเหตุที่
ความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตร นั้น เกิ ดขึ้ นเกิ ดจากการขาดความรั บผิ ดชอบของอาจารย
สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยควรมีแนวทาง ประจํ า หลั ก สู ต ร เพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด ป ญ หาเช น นี้ อี ก 3
วิธีการในการแกปญหารวมกัน
หน วยงานจึ งเพิ่ มมาตรการในการกํ ากั บดู แลหลั กสู ตร
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ผลการดําเนินงาน
โดยเฉพาะองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ใน
จากการประชุ ม ได ม อบหมายให แ ต ล ะหน ว ยงานไป
ดําเนินการเพื่อการกํากับ ดูแล ติดตาม ใหเพิ่มขึ้น โดย
มีรายละเอียดดังนี้
สํานักวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย
1. มีการจัดทําบันทึกขอความแจงคณะ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 ที่ ศธ 0551.11/ 674 ลงวันที่ 22 สิงหาคม
2561 เรื่องขอใหคณะตรวจสอบคณะกรรมการอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ฉบับที่ 2 ที่ อว 0630.11/367 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม
2562 เรื่องขอใหคณะตรวจสอบคณะกรรมการอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
2. มีการจัดทําบันทึกขอความที่ ศธ 0551.11/937
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่องสงรางปฏิทินการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป 2562
บัณฑิตวิทยาลัย
1. มีการจัดทําบันทึกผานคณะไปยังสาขาวิชาในการ
ตรวจสอบอาจารย ผู รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย
ประจํ าหลั กสู ตร หากมี การเปลี่ ยนแปลงให ดํ าเนิ นการ
จั ดทํ า สมอ.08 ส งมายั งบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย เพื่ อที่ จะได
ดําเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยตอไป
2. มีการจัดทําบันทึกผานคณะไปยังสาขาวิชาใน
การตรวจสอบการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รของหลั กสู ต รที่
ครบรอบปรั บ ปรุ ง ต อ คณะกรรมการต า งๆ ตาม
กําหนดการนําเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3. มีการจัดทําบันทึกเรงรัดผานคณะไปยัง
สาขาวิชาทีไ่ มมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
กําหนดการของมหาวิทยาลัย เพื่อที่หลักสูตรจะได
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรไดทันเวลา
4. มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามมาตรฐานของหลั ก สู ต ร
ระดับบัณฑิตศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใหหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
1. เพิ่ ม รอบในการกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน
ประกั น คุ ณภาพการศึกษาภายใน องค ป ระกอบที่ 1
การกํ า กั บ มาตรฐาน จากการที่ร ายงานเพี ย งป ล ะ 2
ครั้ง (ภาคเรียนที่ 1, 2) โดยการจัดทําบันทึกเลขที่ ศธ
0551.0102/ว376 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง
ขอความอนุ เ คราะห ข อ มู ล รายงานการดํ า เนิ น งาน
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร
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2. มหาวิ ท ยาลั ย ควรนํ า ข อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษา
ภายในระดับหลักสูตรไปพิจารณาดําเนินการโดย
กําหนดผูรับผิดชอบดําเนินการในแตละประเด็ น
ให ชั ด เจน(มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ คณะควรเป น
ผูดําเนินการ) เพื่อใหการบริหารจัดการหลักสูตร
เป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และผลการ
ดําเนินงานมีระดับคุณภาพเพิ่มขึ้น

ผลการดําเนินงาน
องค ป ระกอบที่ 1 การกํ า กั บ มาตรฐาน ประจํ า ป
การศึกษา 2561 รอบ 3 เดือน (1 สิงหาคม 2561 –
31 ตุลาคม 2561) และรวบรวมจัดทํารายงานเสนอตอ
คณะกรรมการดํ าเนิ นงานประกันคุ ณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 4/2561
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม
2562 เพื่อพิจารณา
2. จัดโครงการ QA Sharing เพื่อแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานด า นประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ในระดับหลักสูตร และคณะ ในการรวมกัน
แกไขปญหา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
นอกจากมี ก ารจั ด กิ จ กรรม/โครงการแล ว งาน
มาตรฐานและจัดการคุณภาพ ยังคอยใหคําปรึกษาดาน
ประกันคุณภาพ และลงพื้นที่ไปยังหลักสูตรตางๆ
จากผลการดํ า เนิ น งาน/ผลการปรั บ ปรุ ง ตาม
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทําให
ในปการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตร “ผาน” มาตรฐาน
ตามเกณฑองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
มหาวิ ท ยาลั ย มี แ นวทางในการดํ า เนิ น การให
หลั ก สู ต รนํ า ข อ เสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อ
ทําใหผลการดําเนินงานมีระดับคุณภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. กําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในให ห น ว ยงานทุ ก ระดั บ ที่ รั บ การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นําผลการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มา
จั ดทํ าแผนพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษา (Improvement
Plan) และกํากับ ติดตามใหทุกหนวยงานนําไปปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดการพัฒนา ปรับปรุงผลการดําเนินงานอยาง
เปนรูปธรรม
2. มีการกํากับติดตามใหทุกหลักสูตรดําเนินการ
จัดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement
Plan)
3. มีการกํากับติดตามใหทุกหลักสูตรดําเนินการ
จั ด จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ นงานตามแผนพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ไวในรายงาน
การประเมิ น ตนเอง (SAR) เพื่ อ รายงานผลงาน
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ผลการดําเนินงาน
ดํ า เนิ น งานให ค ณะกรรมการประเมิ น ทราบถึ ง การ
ปรับปรุงพัฒนาตามขอเสนอแนะปประเมินที่ผานมา
4. ควรให ม หาวิ ท ยาลั ย รายงานผลการ
ในปการศึ กษา 2561 มหาวิ ทยาลั ย มี การตรวจ
ดําเนิน งานตามข อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บ ระหวางวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 จึงตองรอผลการ
หลั ก สู ต ร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561 ให ส ภา ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ในการใหคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยทราบในโอกาสตอไป
ประเมิน คุณภาพ ระดั บมหาวิท ยาลั ย รั บรองผลการ
ประเมิน ซึ่งตองไดรับการยืนยันในระบบ CHE QA
Online เพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในเดือน
ตุลาคม 2562
จากการนําขอเสนอจากสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไป
ปรับ ปรุ งพัฒ นาคุณ ภาพทํา ใหใ นป การศึกษา 2561 ทํ าให ในปการศึ กษา 2561 ทุกหลักสูต รผา นเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรและเปนไปตามมาตรฐานทุกหลักสูตร รวมถึงระดับคุณภาพระดับหลักสูตร “ระดับดี”
เพิ่มขึ้น โดยแสดงการเปรียบเทียบระดับคุณภาพระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557-2561

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระหวางปการศึกษา
2557-2560
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
จําแนกตามปการศึกษา
คณะ/วิทยาลัย
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.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.55
4.18
4.22
4.23
8.คณะสาธารณสุขศาสตร
กอตั้งคณะป 2559
3.40
3.74
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คณะ/วิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
จําแนกตามปการศึกษา
ป 2557
ป 2558
ป 2559 ป 2560
3.96
4.28
4.33
4.37

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.3.5(1)
รายงานประชุม คณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย เมื่อวัน พฤหัส บดี ที่ 4 ตุล าคม
2561 การประชุมครั้งที่ 11/2561
5.3.5(2)
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 1
พฤศจิกายน 2561 การประชุมครั้งที่ 12/2561
5.3.5(3)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvement Plan) ปการศึกษา 2561
5.3.5(4)
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 13 มิถุนายน 2561
5.3.5(5)
รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
(Improvement Plan) ปการศึกษา 2561
5.3.5(6)
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
 ขอ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เริ่มตั้งแตวันที่ 25, 26, 28 มิถุนายน และ 1-5 กรกฎาคม 2562 นั้น มีหลักสูตรที่รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 72 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 56 หลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 16 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาโท จํานวน 9 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จํานวน
6 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวน 1 หลักสูตร
จากผลการตรวจประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร ของคณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบวา ทุกหลักสูตร “ผาน” องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององคประกอบที่ 2-6 คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.30 คะแนน จําแนกคะแนนตามระดับ
คุณภาพของหลักสูตร คือ ระดับคุณภาพปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.42-2.99 จํานวน 13 หลักสูตร ระดับ
คุณภาพดี คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.04-3.88 จํานวน 58 หลักสูตร และระดับคุณภาพดีมาก คะแนนเฉลี่ยระหวาง
4.04 จํานวน 1 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.3.6(1))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
5.3.6(1)
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ที่ 5.3
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
6 ขอ

6 ขอ (ขอ 1-6)

5.00 คะแนน
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 5.3
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
มหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ เพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ตรงกันใหกับอาจารยทุกหลักสูตร
กํากับดูแลตัวบงชี/้ ผูจดั เก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 5.3
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท : 02-909-3025

E-mail : sqm@vru.ac.th

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1) น.ส.ศิริวรรณ สุขแซว 2) นายเกรียงไกร แกวหลอย
3) น.ส.จิตประภา ยุบลชิต 4) น.ส.กานติมา พันชน
หนวยงานรับผิดชอบรวม : (ถามี)
โทรศัพท :

E-mail :
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2561
จากผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยใชเกณฑมาตรฐานและอิงเกณฑ
การประเมินตามที่ สกอ.กําหนด ในเลมคูมือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ผลการประเมินตนเองสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้

เปา
หมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการ
237.64
3.51
=
บริหารจัดการหลักสูตร
3.30 คะแนน
คะแนน
72
โดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารย
137.5
รอยละ
X100 = 32.74%
ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิ
28.10
420
ปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารย
113
รอยละ
X100 = 26.91%
ประจําสถาบันที่ดาํ รง
42.15
420
ตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการ
6 ขอ
6 ขอ (ขอ 1-6 )
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรม
6 ขอ
6 ขอ (ขอ 1-6 )
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 วิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
6 ขอ
6 ขอ (ขอ 1-6 )
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงิน
29.82
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
สนับสนุนและงานวิจัย
=
5.00
3.728
8
งานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงาน
40
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
=
วิชาการของอาจารย
5.00
5.00
8
ประจําและนักวิจัย

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไมบรรลุ

3.30 คะแนน

บรรลุ

4.09 คะแนน

ไมบรรลุ

2.24 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน
3.93 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

ไมบรรลุ

3.73 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ตัวบงชี้

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

การบรรลุ
เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การ
6 ขอ
6 ขอ (ขอ 1-6 )
บรรลุ
บริการวิชาการแกสังคม
ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง 6 ขอ
6 ขอ (ขอ 1-6 )
บรรลุ
ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การ
บริหารของคณะเพื่อ
การกํากับติดตาม
7 ขอ
7 ขอ (ขอ 1-7 )
บรรลุ
ผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลงาน
34.07
คาเฉลี่ย
การบริหารงานของ
= 4.26
ไมบรรลุ
4.51
8
คณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบ
กํากับการประกัน
6 ขอ
6 ขอ (ขอ 1-6 )
บรรลุ
คุณภาพหลักสูตรและ
คณะ
ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)
4.58 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

4.26 คะแนน

5.00 คะแนน
4.75 คะแนน

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย

57.62

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด องคประกอบ ที่ 1-5

4.43 คะแนน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 วิจัย
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ
รวม
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตัว
บงชี้

I

P

O

5
3
1
1

3.17
3.73
-

5.00
5.00
5.00
5.00

3.30
5.00
-

คะแนน
เฉลี่ย
3.93
4.58
5.00
5.00

ผลการ
ประเมิน

3

-

5.00

4.26

4.75

ดีมาก

13

3.35
พอใช

5.00
ดีมาก

4.19
ดี

4.43

ดี

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6

ภาคผนวก

6

ภาคผนวก ก
6

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่ ๑๐๕๙ /๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------------ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ กําหนดใหสถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และใหถือวาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เป น ไปอย า งมี ร ะบบและมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
๑.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต
ประธานกรรมการ
๒.
ผูชวยศาสตราจารยอาทิมา แปนธัญญานนท
กรรมการ
๓.
อาจารยศิริพร จิระชัยประสิทธิ
กรรมการ
๔.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ ศิริโวหาร
กรรมการ
๕.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี
กรรมการ
๖.
ผูชวยศาสตราจารยสมาพร เรืองสังข
กรรมการ
๗.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสดิ์
กรรมการ
๘.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล
กรรมการ
๙.
ผูชวยศาสตราจารยประภาวรรณ แพงศรี
กรรมการ
๑๐. อาจารย ดร.หทัยรัตน อวมนอย
กรรมการ
๑๑. อาจารย ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
กรรมการ
๑๒. อาจารยชลียา ยางงาม
กรรมการ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก
กรรมการ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ
กรรมการ
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ
กรรมการ
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยทักษิณา วิไลลักษณ
กรรมการ
๑๗. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
กรรมการ
๑๘. นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข
กรรมการ
๑๙. นางนงลักษณ สมณะ
กรรมการ
๒๐. นางสาวศิริวรรณ สุขแซว
กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นายเกรียงไกร แกวหลอย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒๒. นางสาวจิตรประภา ยุบลชิต
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

