คำนำ
รายงานการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั มภ์ ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ รายงานผล
การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ในระดับหลั ก สู ต รอิ ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามมาตรฐานหลั ก สู ต รที่ สกอ. ก าหนด ส าหรั บ เกณฑ์
มาตรฐานระดั บ คณะ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น และมหาวิ ท ยาลั ย ใช้ อิ ง ในเล่ มคู่ มือ ประกั น คุ ณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั มภ์ พ.ศ. 2562 เพื่ อ สร้ า ง
มาตรฐานเกณฑ์ประกันคุ ณภาพของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน 5 ด้ า น ของประกาศ
กระทรวงฯ พ.ศ. 2561 ซึ่งใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานระหว่ า งวั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2562 – 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั มภ์ มี ก ารน าระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารงานทุกภารกิจ มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี
คุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกหน่ ว ยงานที่ ต ระหนั ก ในความส าคั ญ ของการประกั น คุ ณภาพ
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผลจากการประเมินคุณภาพของผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ จ ะสะท้ อ น
จุดเด่นและแนวทางการพัฒนา ซึ่ ง มี คุ ณค่ า อย่ า งยิ่ ง ที่ ทุ ก หน่ ว ยงานจะต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละน าไปพั ฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน มหาวิทยาลั ย และสั ง คมประเทศชาติ
ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย เป็น การสะท้อนผลการดาเนินงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยใน 4 พันธกิจ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุง
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วิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ ตามประกาศกระทรวง เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอน จานวน 82
หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 65 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จานวน 9 หลักสูตร
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อาจารย์ปฏิบัติงานจริง 441 คน (นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 25 คน) บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 508 คน มี
คณะจัดการเรียนการสอน 7 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
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การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จานวน 18 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่วนที่ 1
ส่วนนา
1. ข้อมูลทั่วไป
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็ จ พระราชปิ ตุ จ ฉา เจ้ า ฟ้ า วไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร มีพระเมตตาต่อการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทาน
อาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ปัจจุบัน
คือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มา
จากโรงเรีย นเบญจม ราชาลั ย อาจารย์ใหญ่ คนแรกคือ อาจารย์ นิล รัต น์
บรรณสิทธิ์วรสาสน์ โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า พ เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียวเป็นสี
ประจาโรงเรียนเนื่องจากเป็นสีประจาวันประสูติของพระองค์
สถานศึกษาแห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญด้วยดีตลอดมา
และได้พฒ
ั นาปรับเปลี่ยนสถานภาพ และคานาหน้าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้
1 ต.ค. 2513
เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
1 ต.ค. 2515
ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน
กิโลเมตรที่ 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื้นที่
294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้ อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ผู้อานวยการวิทยาลัย
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในขณะนั้น ได้ดาเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่า
ราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดินราชพัสดุแปลงนี้มาเป็น
ที่ตั้งของสถาบันในปัจจุบัน
14 พ.ย. 2517
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่า
ฯไว้ "ในพระบรมราชูปถัมภ์"

9 พ.ย. 2518

พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2528

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เสด็จฯ พร้อมด้วยทรงเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิจตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
กรมหลวงเพชรบุรีราช สิ ริน ธร และพระราชทานพระราชทรั พ ย์ ส่ ว นพระองค์ ซึ่ ง
นามาก่อตั้งเป็น "มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์"
เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
เปิดสอนสาขาวิชาชีพอื่นด้วยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
1
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14 ก.พ. 2535

24 ม.ค. 2538
6 มี.ค. 2538

15 ก.พ. 2542
ปีการศึกษา 2542
ปีการศึกษา 2543
15 ก.พ. 2544

21 ส.ค. 2545
10 มิ.ย. 2547

ปีการศึกษา 2549
3 พ.ค. 2555

ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานนามสถาบั นราชภัฏ แก่วิ ท ยาลั ย ครูทั่ ว
ประเทศ จึ ง เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น สถาบั น ราชภั ฏ เพชรบุ รี วิ ท ยาลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เป็นผลให้สถาบันราชภัฏ
ทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้ใช้ ตราพระราช
ลัญจกรประจาพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถาบันราชภัฎ นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณล้ นเกล้าล้ นกระหม่อมหาที่สุดมิ ได้แก่สถาบันราชภัฏเพชรบุ รี
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็ จ ฯ ทรงวางพวงมาลาพระอนุ ส าวรีย์ ฯ และทรงเปิ ด อาคารฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ "อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์"
เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี และ 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิช า
หลักสูตรและการสอน
สมเด็ จพระเจ้ าพี่น างเธอ เจ้า ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เสด็จฯ ทรงวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นคริน ทร์ และห้องประชุ มราชนคริน ทร์ ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จ พระศรี
นครินทร์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญ าต ให้เปลี่ ยนชื่อเป็ น
"สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.
2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น
"มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์ จังหวัดปทุมธานี "
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ มี มติ เห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร่ 3
งาน 19 ตารางวา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ
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ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559

(International Program) ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รศิล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารนานาชาติ
เปิดสอน 3 หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัง หวั ดสระแก้ว ได้ แก่ หลั กสู ต รรัฐประศาสนศาสบั ณ ฑิ ต หลั กสู ตรบริหารธุ รกิจ
บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ดาเนินการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

สัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” เป็น
รู ป วงรี 2 วงซ้ อ นกั น ระหว่ า งวงรี ส่ ว นบนเขี ย นเป็ น อั ก ษรภาษาไทยว่ า
“มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ” ส่วนล่างเขียนเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า
“VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใต้วงรีด้านในมีตรา
พระราชลัญจกร ประจาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็น
รูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ หรือ เลข ๙
รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระ
ที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน
สีนาเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กาเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติ และมีสภาพแวดล้อมที่
สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สีประจามหาวิทยาลัย
สีเขียว หมายถึง วันประสูติของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร องค์ประทานกาเนิดมหาวิทยาลัย
ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย “ต้นราชพฤกษ์”
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia fistula Linn.

ชื่อวงศ์ CAESALPINIACEAE /
LEGUMINOSAE
คติความเชื่อ ชัยพฤกษ์หรือราชพฤกษ์ เป็นไม้ที่
มีคุณค่าสูง เป็นไม้มงคลนามนิยมใช้ในพิธีสาคัญ
ต่างๆ และอินธนูของข้าราชการพลเรือนก็ปักดิ้น
ทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์

ชื่อสามัญ Golden Shower, Indian Laburnum,
Pudding-pine tree

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ปรัชญา
“วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี”
วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
3
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อัตลักษณ์
“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิน่ ”
เอกลักษณ์
“เป็นสถาบันทีน่ ้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
วัฒนธรรมองค์กร
“พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น”
พันธกิจ
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่ อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
3. เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล
4
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ค่านิยมหลัก
V : Visionary
A : Activeness
L : Like to learn
A : Adaptive
Y : Yields
A : Acceptance and Friendliness

เป็นผู้รอบรู้
ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

4. โครงสร้างองค์กร

ที่มา : สานักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
5. ทาเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทาเนียบผู้บริหาร
พ.ศ. 2475 – 2480
พ.ศ. 2480 - 2485
พ.ศ. 2485 - 2489
พ.ศ. 2489 - 2497
พ.ศ. 2497 - 2505
พ.ศ. 2505 - 2515
พ.ศ. 2515 - 2517
พ.ศ. 2517 - 2519
พ.ศ. 2519 - 2528
พ.ศ. 2528 - 2529

อ.นิลรัตน์
อ.สุนทรี
คุณหญิงสมไสววงศ์
อ.นิลรัตน์
อ.จรัสสม
อ.อวยพร
อ.พเยาว์
ดร.อรุณ
รศ.ลาพอง
ดร.วิชัย
5

บรรณสิทธิ์วรสาสน์
นิลกาแหง
ทองเจือ
บรรณสิทธิ์วรสาสน์
ปุณณะหิตานนท์
เปล่งวานิช
ศรีหงส์
ปรีดีดิลก
บุญช่วย
แข่งขัน
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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 - ปัจจุบัน

ผศ.ปรีชา
ผศ.จรูญ
รศ.ดร.ทองหล่อ
ผศ.ดร.อรสา
ศ.พลโท ดร.โอภาส
รศ.ดร.สมบัติ
ผศ.ดร.สุพจน์

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุ

6

เศรษฐีธร
ถาวรจักร์
วงษ์อินทร์
โกศลานันทกุล (รักษาราชการแทนอธิการบดี)
รัตนบุรี (รักษาราชการแทนอธิการบดี)
คชสิทธิ์
ทรายแก้ว
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

กรรมการผู้แทนคณาจารย์
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รายนามคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
1. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
2. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
3. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
4. รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
5. อ.ไชย มีหนองหว้า
6. อ.ปิยะ สงวนสิน
7. อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
8. ผศ.อัญชัญ ยุติธรรม
9. อ.ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
10. อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่
11. อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
12. อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี

รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
1. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
2. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
3. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
4. รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
5. อ.ไชย มีหนองหว้า
6. อ.ปิยะ สงวนสิน
7. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
8. ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
9. รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
10. ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
11. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
12. ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
13. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
14. ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
15. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
16. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
17. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
18. ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
19. ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
20. น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

รายนามผู้อานวยการสานัก/สถาบัน/ศูนย์
1. น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
2. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
3. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
4. ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
8
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5.
6.
7.

ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
ดร.นารี คูหาเรืองรอง

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยอธิการบดี มรว.วไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต

รายนามผู้อานวยการกอง
1. นางนิธิวดี เจริญสุข
2. นางนงลักษณ์ สมณะ

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

รายนามหัวหน้างาน
1. อ.จิราภรณ์ ทองทวี
2. อ.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจ

หัวหน้างานศูนย์ภาษา
หัวหน้างาน มรว.วไลยอลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร

6. ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งหมด จานวน 82 หลักสูตร จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 65 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน 17 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาโท จานวน 9 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จานวน 7 หลักสูตร
และระดับประกาศนียบัตร จานวน 1 หลักสูตร แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนหลักสูตรที่เปิดสอน จาแนกตามคณะ
หน่วย : หลักสูตร
คณะ / วิทยาลัย
1
2
3
4
5
6
7
8

ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
สาธารณสุขศาสตร์
นวัตกรรมการจัดการ
รวม

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร ปริญญา ปริญญา
บัณฑิต
โท
เอก

รวม

ร้อยละ

11
1
3
3
18
21.95
12
12
14.63
9
9
10.98
14
1
15
18.29
8
1
9
10.98
3
1
4
4.88
4
1
5
6.10
4
3
3
10
12.19
65
1
9
7
82
100.00
ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
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7. ข้อมูลนักศึกษา จาแนกตามคณะ
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 8,594 คน ป.บัณฑิต จานวน 180 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 398 คน รวม
นักศึกษาทุกระดับทั้งหมด จานวน 9,172 คน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ จาแนกตามระดับการศึกษา
หน่วย : คน
คณะ/วิทยาลัย

1
2
3
4
5
6
7
8

ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม

ปริญญาตรี
ภาค
ภาค
ปกติ
พิเศษ
1,769
1,108
273
1,763 1,002
902
137
499
384
103
41
419
48
146
6,709 1,885

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ภาค
ภาค ภาค
พิเศษ
ปกติ พิเศษ
180
132
8
6
9
6
22
118
180
31
270

ป.บัณฑิต

ปริญญาเอก
ภาค ภาค
ปกติ พิเศษ
13
15
69
15
82

รวม
2,081
1,381
2,765
1,052
891
150
482
370
9,172

8. ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบัณ ฑิตระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด จานวน 1,902 คน บัณฑิตที่ตอบแบบสอบสารวจ จานวน 1,666 คน บัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จ
การศึกษา(รวมประกอบอาชีพอิสระ) จานวน 1,111 คน คิดเป็น ร้อยละ 74.12 ข้อมูลจากผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่ างวันที่ 15-19 มิถุนายน
2563 รายละเอียดจาแนกตามคณะดังนี้
ตารางที่ 3 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา จาแนกตามคณะ
คณะ/วิทยาลัย

1 ครุศาสตร์
2 มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
3 วิทยาการจัดการ
4 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 เทคโนโลยีการเกษตร
7 สาธารณสุขศาสตร์
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ

บัณฑิต
ทังหมด

ตอบ
ได้งานทา ประกอบ
แบบ ภายใน 1 ปี อาชีพ
สารวจ
อิสระ

มีงาน
ทาก่อน
เข้า
ศึกษา

ศึกษา
ต่อ

อุปสมบท

เกณฑ์
ทหาร

กิจการ
ของ
ตนเอง

ร้อยละ

334
490

332
380

258
191

4
64

2
1

1
4

0
1

3
7

0
1

80.37
69.67

613
203

555
184

296
120

21
18

64
2

2
3

0
0

42
4

0
0

70.92
78.86

54
66
122
20

50
58
91
16

21
28
73
8

3
3
2
1

10
3
2
0

0
3
0
0

0
0
0
0

7
4
1
0

0
0
0
0

72.73
64.58
85.23
56.25
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รวม

1,902

1,666

995

116

84

13

1

68

1

74.12

9. ข้อมูลอาจารย์ประจา
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีอาจารย์ประจา
ทั้งหมด (รวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ) จานวน 441 คน อาจารย์ลาศึกษาต่อ จานวน 25 คน จาแนกเป็น
ข้าราชการ จานวน 77 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 364 คน โดยแสดงการจาแนกตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ ดังตารางที่ 4 และจาแนกตามวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ตารางที่ 5
ตารางที่ 4 จานวนอาจารย์จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่

คณะ/วิทยาลัย
อ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ครุศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นวัตกรรมการจัดการ
สาธารณสุขศาสตร์
งานวิชาศึกษาทั่วไป
งานศูนย์ภาษา
รวม

รวม
ลา
ทังหมด ศึกษา
(คน) ต่อ (คน)

(นับปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ)

ผศ.

รศ.

ศ.

18
10
15
17
20
33
5
5
4
3
281 130

5
1
4
1
2
3
2
18

0

39
9
22
65
27
52
27
22
11
7

67
20
41
83
49
96
31
29
15
10
441

5
1
7
8
4
25

รวมที่อยู่
ปฏิบตั ิงานจริง
ไม่รวมผู้ลา
ศึกษาต่อ (คน)

62
20
40
76
49
88
31
25
15
10
416

ตารางที่ 5 จานวนอาจารย์จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คณะ/วิทยาลัย
ครุศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นวัตกรรมการจัดการ
สาธารณสุขศาสตร์
งานวิชาศึกษาทั่วไป
งานศูนย์ภาษา
รวม

วุฒิการศึกษา
(นับปฏิบัติงานจริงและ ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ)
(คน)
โท
เอก
34
28
5
13
7
26
14
1
57
19
7
35
14
54
34
8
14
17
17
8
4
10
5
8
2
-

268

148
11

25

รวมที่อยู่
ปฏิบตั ิงานจริง
ไม่รวมผู้ลา
ศึกษาต่อ (คน)

รวมทังหมด
(คน)

62
20
40
76
49
88
31
25
15
10

67
20
41
83
49
96
31
29
15
10

416

441
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10. ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
ปี การศึกษา 2562 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ มี บุ ค ลากร
สายสนับสนุน จานวน 508 คน จาแนกเป็น ข้าราชการ จานวน 11 คน ลูกจ้างประจา 20 คน พนักงาน
ราชการ จานวน 20 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 212 คน เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง จานวน
52 คน และลูกจ้างชั่วคราว จานวน 193 คน โดยจาแนกตามหน่วยงานและคุณวุฒิ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามหน่วยงานและคุณวุฒิ
ระดับการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32

ต่ากว่า
ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม ร้อยละ
ปริญญา
ตรี
โท
เอก
ตรี
ครุศาสตร์
8
4
3
15 2.95
เทคโนโลยีการเกษตร
5
7
1
13 2.56
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8
9
1
18 3.54
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
8
1
15 2.95
วิทยาการจัดการ
8
10
18 3.54
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
19
4
33 6.50
นวัตกรรมการจัดการ
5
5 0.98
สาธารณสุขศาสตร์
1
7
8 1.57
บัณฑิตวิทยาลัย
6
1
7 1.38
สานักงานอธิการบดี
1
1 0.20
- กองกลาง
124
85
11
220 43.31
- กองพัฒนานักศึกษา
1
9
5
15 2.95
- กองนโยบายและแผน
9
1
10 1.97
หน่วยตรวจสอบภายใน
2
2 0.40
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
15
1
16 3.15
ศูนย์ภาษา
5
5 0.98
งานวิชาศึกษาทั่วไป
4
1
5 0.98
สานักส่งเสริมการเรียนรูฯ้
1
4
3
8 1.58
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
5
20
2
27 5.31
สถาบันวิจัยและพัฒนา
5
2
7 1.38
งานบ่มเพาะธุรกิจฯ (UBI)
3
3 0.60
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
2
1
3 0.60
โรงเรียนสาธิต
23
10
33 6.50
มรว. จังหวัดสระแก้ว
14
3
1
18 3.54
รวมทังหมด
214
250
43
1
508 100
ที่มา : งานบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
คณะ/หน่วยงาน
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11. ข้อมูลงบประมาณ
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบจานวนงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ประเภท
ปีงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
รวม

2560
514,216,100
220,355,000

ร้อยละ
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
531,436,600
2.43
309,354,322
1.22

12.23 840,790,922

1.98

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลจาก
กองนโยบายและแผน ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 70

12. ข้อมูลอาคาร สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพนื้ ที่ให้บริการทางการศึกษาดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตัง้ อยู่เลขที่ เลขที่ 1
หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้
ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารต่อเติมระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2
อาคารนิเทศศาสตร์
อาคารบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารเรียน 5
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
อาคารสานักงานคณะวิทยาศาสตร์
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
อาคารปฏิบัตกิ ารคหกรรม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารเรียนคณะเกษตร
อาคารแปรรูปเกษตร
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อาคารสานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารโรงเลี้ยงไก่เนื้อ
อาคารโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด
อาคารโรงเลี้ยงไข่ไก่
อาคารส่วนกลาง

ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง
2518
2518
2541
2545
2554
2518
2541
2542
2554
2555
2547
2551
2518
2543
2543
2544
2548
2548
2558
2559
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ชื่ออาคาร
คณะครุศาสตร์
อาคารเรียน 6
อาคารเรียน 7
โรงจอดยานพาหนะ
อาคารกิจกรรมนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารออกแบบเซรามิกส์
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารวัสดุศาสตร์
อาคารปฏิบัตกิ ารเซรามิกส์
ลานจอดพาหนะ
อาคารปฏิบัตกิ ารเครื่องกล
อาคารกิจกรรมนักศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารเรียน 3
อาคารเรียน 4
อาคารเรียนอนุบาลสาธิต
อาคารโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารหอสมุดกลาง
ห้องประชุมปีกห้องสมุด
อาคาร 4 ชั้น
สานักบริหารทรัพย์สินและรายได้

ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง
2518
2518
2543
2548
2518
2540
2543
2543
2545
2550
2552

2518
2518
2547
2555
2518
2518
2537
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หอประชุมไลยอลงกรณ์
อาคารยิมเนเซียม 1
อาคาร 60 ปี วไลยอลงกรณ์
โรงจอดรถฝ่ายพาหนะ
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระเทพศรีนครินทร์
สนามเทนนิส
สนามบาสเกตบอล
สนามกีฬากลาง
สระว่ายน้าอวยพรเปล่งวานิช
อาคารยิมเนเซียม 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด
อาคารสานักงานฝ่ายยานพาหนะ
อาคารกองพัฒนาศึกษา
อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
อาคารยิมเนเซียม 3
อาคารพยาบาล
อาคารแสดงผลงานนักศึกษา
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเก็บวัสดุงานอาคารสถานที่
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์(เรือนไทย)
อาคารสัมมนาอนุรักษณ์พันธ์กรรมพืช
อาคารขยายพันธุ์พืช
อาคารเรือนเพาะชาศูนย์อนุรักษณ์พันธุกรรมพืช
อาคารจาหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์อนุรักษณ์พันธุกรรมพืช
อาคารเอนกประสงค์และห้องน้าพันธุกรรมพืช
อาคารเรียนรวม
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อาคารสานักงานส่งเสริมการเรียนรู้
อาคารเก็บวัสดุ

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

หอพักเพพาย
หอพักโกเมน
หอพักมรกต
หอพักมุกดา
หอพักนิลรัตน์
หอพักบุษราคัม
หอพักทับทิม
โรงอาหาร
อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
หอพักเพชร
อาคารที่พักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
บ้านพักอาจารย์หลังเดี่ยว 58 หลัง
ห้องแถวไม้ 2 ชั้น เจ้าหน้าที่ 3 หลัง 14 ห้อง
บ้านพักอาจารย์ (คสล.+ไม้) 1 หลัง
บ้านพักอาจารย์แฝด 11 หลัง
บ้านพักอาจารย์ (ไม้) 2ชั้น 1 หลัง (4 ห้อง)
บ้านพักอาจารย์ (ไม้) 2 ชั้น 1 หลัง (6 ห้อง)
ห้องแถวไม้ 2 ชั้น อาจารย์ 1 หลัง 12 ห้อง
แฟลตเจ้าหน้าที่ 3 ชั้น 1 หลัง 20 ห้อง
ห้องแถวชั้นเดียว เจ้าหน้าที่ 7 หลัง 51 ห้อง
บ้านพักอาจารย์ สร้างใหม่ บ้านแฝด 5 หลัง

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

2551
2555
2555

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 หน้า 86-91

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ตาบล
ท่าเกษม อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 มีพื้นที่ทั้งหมด 615 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา
ชื่ออาคาร
อาคารพัสดุและพยาบาล
บ้านพักเจ้าหน้าที่
บ้านพักรับรอง
อาคารเรียน 2
อาคารโรงอาหาร
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ชั้น
อาคารเรียน 5

ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง
2543
2543
2543
2543
2543
2548
2548

ชื่ออาคาร
หอพักนักศึกษา 1
หอพักนักศึกษา 2
โรงจอดรถ
โรงจอรถหอพักนักศึกษา
อาคารสวัสดิการ
อาคารอเนกประสงค์หอพักนักศึกษา

ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง
2558
2558
2559
2559
2559
2559

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 หน้า 91
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13. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้มีจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างมาตรฐานเกณฑ์ประกันคุ ณภาพของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5 ด้าน ของประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 ซึ่งจากการพัฒนาตัวบ่งชี้
นั้นมหาวิทยาลัยได้นาองค์ประกอบตัวบ่งชี้เดิมของ สกอ. มาพิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 5 ด้าน และ
กาหนดตัวบ่งชี้ใหม่ที่เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมเพื่อสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยจึงได้นาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2561 มาปรับปรุงพัฒนา มี
รายละเอียดผลการดาเนินงานดังนี้
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. แนวโน้มอัตราการคงอยู่และสาเร็จ
จากการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงาน
การศึกษาของนักศึกษาไม่แสดงถึง
เปรียบเทียบ สรุปผลลัพธ์ดังนี้
แนวโน้มที่สูงขึ้นมหาวิทยาลัยควรหา
อัตราการคงอยู่
รายการ
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
ทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน
จานวนนักศึกษาแรกเข้า
จานวนนักศึกษาคงอยู่
คิดเป็นร้อยละ

1,929 คน
1,468 คน
76.10

2,113 คน
2,060 คน
97.49

อัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาตามแผน
รายการ
จานวนทั้งหมด
สาเร็จการศึกษาตามแผน
คิดเป็นร้อยละ

ปีการศึกษา
2561
3,159 คน
1,977 คน
62.58

2562
3,014 คน
1,324 คน
43.93

มหาวิทยาลัยโดย 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย มีการ
ก าหนดกิ จ กรรมเพื่ อ ให้ แ นวโน้ ม อั ต ราการคงอยู่ แ ละส าเร็ จ
การศึกษาของนักศึกษามีแนวโน้มที่สูงขึ้น ดังนี้
1) กองพัฒนานักศึกษา
1.1. กองพัฒ นานั กศึกษา ได้จั ด บริการ ให้คาปรึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้สารวจถึงปัญหาและความต้องการของตนเอง
สร้างแรงจูงใจการแก้ปัญหา รวมทั้งให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ
ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาใช้ ชี วิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข จนส าเร็ จ
การศึกษา โดยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นผู้บริการให้
คาปรึกษา ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ทุกวันทาการ ตั้งแต่เวลา
08.30 – 16.30 น.
1.2. กิจกรรม Psychological screening กองพัฒนา
นักศึกษาจัดกิจกรรมร่วมกับสาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อเก็บ ข้อ มู ล นั ก ศึกษาทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา โดยใช้
แบบสอบถามข้อมูลนักศึกษา เพื่อการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาด้านจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพ ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลง
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
กรณ์ ในวันที่ 19 มิ.ย. 2562 จานวนนักศึกษาเข้าร่วม 1,382 คน
คิดเป็นร้อยละ 92.13 และมีผลประเมินความพึงพอใจ 4.22
1.3. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลน
ทุ น ทรั พ ย์ โดยแบ่ ง เป็ น ทุ น ภายในและทุ น ภายนอก โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.3.1 ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จานวน 44 ทุน เป็นเงิน
1,120,000 บาท จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน จานวน 200 ราย
คณะ/วิทยาลัย
จานวน
ครุศาสตร์
68
เทคโนโลยีการเกษตร
7
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29
วิทยาการจัดการ
29
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27
สาธารณสุขศาสตร์
24
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัด
1
สระแก้ว
2) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการดาเนินการ
ติดตามการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน จานวน 3 ครั้ง/ภาค
การศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/62
วันที่ 24 พ.ค. 2562 โดยทาบันทึกข้อความถึง คณบดี /ผู้ช่วย
อธิการบดี/อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
ครั้งที่ 1 หลังจากหมดเขต เพิ่ม – ถอน รายวิชา
ครั้งที่ 2 สอบกลางภาค
ครั้งที่ 3 ก่อนหมดเขตการชาระเงินตามกาหนดการลงทะเบียน
และก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ พร้อมแนบรายชื่อของ
นักศึกษาที่ยังไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
3) บัณฑิตวิทยาลัย
3.1. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบ e-Grad และ iThesis
เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะข้อมูลของตนเอง
http://grad.vru.ac.th/grad_academic/production/index.php
3.2. บัณฑิตวิทยาลัยมีช่องทางให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาอย่าง
หลากหลาย และตลอดเวลาทาการ เช่น เคาน์ เตอร์รับเรื่อง โดยมี
เจ้ า หน้า ที่ ให้บ ริการตลอดเวลา และร้องเรีย นร้องทุ กข์สายตรง
คณบดี บน Website บัณฑิตวิทยาลัย http://grad.vru.ac.th
/about_graduate/Direct%20line.php
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
3.3. บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระเบี ย บขั้ น ตอนการส าเร็ จ การศึ กษา และการตี พิ ม พ์ เผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี
งบประมาณ 20,712 บาท เนื่องจากโรคระบาด COVID-19 ทาให้
โครงการเลื่อนออกไป ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆ ผ่านทาง Website บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้
ทราบข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
2. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์อยู่ใน จากการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงาน สรุป
ระดับที่ไม่แน่นอน ซึ่งมหาวิทยาลัยควร ผลลัพธ์การเปรียบเทียบอัตราการการลาออกของอาจารย์ดังนี้
ปรับปรุงแก้ไขด้านการบริหารงานบุคคล -ปี 2562 ลาออก จานวน 45 คน จานวนอาจารย์ทั้งหมด 451 คน
ในการธารงรักษาบุคลากรให้อยู่กับ
อัตราการลาออกร้อยละ 9.98
องค์กร
-ปี 2563 ลาออก จานวน 11 คน จานวนอาจารย์ทั้งหมด 454 คน
อัตราการลาออกร้อยละ 2.42
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการบริ หารทรั พยากรบุ คคลของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ ง
กาหนดเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการสรรหา (Recruitment) 2) ด้าน
การพัฒนา (Development) 3) ด้านการรักษาไว้ (Retention) และ
4) ด้ านการใช้ประโยชน์ (Utilization) เพื่อเป็นการธารงรั กษา
บุคลากรให้อยู่กับองค์กร มหาวิทยาลัยโดยงานบริหารงานบุค คล
จึงดาเนินการดังนี้
1. มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการปรับปรุงสวัสดิการของบุคลากร
ทุกประเภทนอกเหนือจากสวัสดิการตามกฎหมายที่รัฐกาหนด ซึง่
มีสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย
- ค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว บิดามารดา คูส่ มรส บุตร
ชอบด้วยกฎหมาย10,000 บาท/พนักงานมหาวิทยาลัย/ปีงบฯ
- ค่าการศึกษาบุตร บุตรชอบด้วยกฎหมาย อนุบาล-ปวช. ปีละ
4,000 บาท, ปวส.-ปริญญาตรี ปีละ 11,000 บาท
- สวัสดิการแบบยืดหยุ่น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าที่พัก
อาศัย ท่องเที่ยวประจาปี และอื่นๆ รวมปีละ 6,000 บาท
- การตรวจสุขภาพประจาปี สวัสดิการตรวจสุขภาพประจาปี
ปีละ 1 ครั้ง
- การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ค่ารักษาพยาลผูป้ ่วยนอก
1,500 บาท/วัน /ค่าห้องผู้ป่วยในหรือค่าชดเชย 3,500 บาท/วัน
/ค่ารักษาฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ) 6,000 บาท/ครั้ง
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายวิชาการ ปฏิบัติงาน 5 ปี ขอชั้น
แรก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก / สายสนับสนุน ปฏิบัติงาน 5 ปี ขอชั้น
แรก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
- สวัสดิการที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัย สาหรับข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ภายใต้
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
หลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบัติการจัดข้าราชการ
และบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พกั ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
2. มหาวิท ยาลั ย ด าเนิ น การปรับ ปรุง ประกาศ ระเบี ย บ
ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความชัดเจนทันสมัย และมีการปรับลดเกณฑ์
ในการประเมินให้เหมาะสมมากขึ้น ประกอบไปด้วย
ด้านสัญญาและการต่อสัญญา
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2561
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการ
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
เข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สอง, ระยะที่สาม,
ระยะที่สี่
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการ
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
เข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สอง, ระยะที่สาม,
ระยะที่สี่
3. การประเมินคุณภาพการจัดกรรมและ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมตาม
การบริการ ควรมีการประเมินคุณภาพ วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมก็จะนาผลการ
การจัดกิจกรรมและการบริการ โดย จัดกิจกรรมรายงานผ่านระบบ VRU – Project และสรุปผล
ประเมินจากวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการสะท้อนผลการ ไม่เกิน 15 วันทาการ และนาผลที่ได้จากการประเมินมาเป็นแนว
ดาเนินงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่าง
ทางการพั ฒ นาด าเนิ น กิจ กรรมในปี การศึ กษาต่ อไป มี รายงาน
แท้จริง
สรุ ป ผลการจั ด กิ จ กรรมด้ า นการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในระดั บ
มหาวิทยาลัยผ่านระบบ VRU – Project และสรุปผลโครงการ/
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษากองพัฒนา
นั กศึก ษา จั ด กิจ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ การกองพั ฒ นานั กศึกษา
ภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาทั้งหมด จานวน 9,412 คน โดยในปีการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหลักทั้งหมด
1. กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ จานวน 4 กิจกรรม
2. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จานวน 11
กิจกรรม
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จานวน 1 กิจกรรม
4. กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จานวน 8 กิจกรรม
5. กิจกรรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ จานวน 1 กิจกรรม
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ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
6. กิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 จานวน 8 กิจกรรม

4. ควรมีการรายงานผลการนานักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยต่อ
หลั กสู ต ร เพื่ อเป็ น การคืน ข้อมู ล ผลต่ อ
หลักสูตรว่านักศึกษาได้อะไรจากการมี
ส่ ว นร่ ว มจากกิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ให้
หลั ก สู ต รได้ รั บ ทราบผลสะท้ อ นของ
นักศึกษา และนาไปสู่การปรับปรุงและ
เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาต่อไป

กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา และงานศึ ก ษาทั่ ว ไป มี ก ารก าหนด
กิจกรรมเพื่อรายงานผลการนานักศึกษามาเข้าร่วมในกิจกรรมด้าน
การพัฒนานักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา
รายงานผลการมีส่วนร่ว มจากกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา มีผล
การดาเนินงานดังนี้
1. กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
กิ จ กรรมการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ทบทวนติ ด ตามแผนการจั ด
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม และก่อนดาเนินการ
จัดกิจกรรมจะประชุมคณะกรรมการดาเนินงานของกิจกรรมทุก
กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม และหลังดาเนินกิจกรรมจะมีการ
ประชุ มเพื่อทบทวนผลการดาเนิ นงาน เพื่อเป็ นข้อมู ล วางแผน
พั ฒ นา ปรับ ปรุ ง การจั ด กิจ กรรมให้นั กศึ กษาได้ ต รงตามความ
ต้องการและเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
2. กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดส่งรายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรม โดยการทาบันทึกข้อความผ่านคณะไปยังหลักสูตร และ
จัดแสดงผลไว้บนเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้หลักสูตร
ได้รับทราบผลข้อเสนอแนะของนักศึกษา และนาไปสู่การปรับปรุง
และเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาต่อไป
3. งานศึกษาทั่ ว ไป มีการรายงานผลการลงพื้ นที่ ด าเนิ น
โครงการของนักศึกษาในรายวิชา VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลย
อลงกรณ์ ซึ่ง มีนั กศึกษาจากทุกคณะมาเข้าร่ว มกิจ กรรมโดยการ
จัดทาบันทึกข้อความแจ้งผลการลงพื้นที่ของนักศึกษาต่อคณะที่
นักศึกษาสังกัด เพื่อให้คณะดาเนินการในขั้นต่อไป
ผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7
ม.ค. 2563 ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา โดยเปรียบเทียบ
แผนปฏิบัติ การกองพั ฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เพื่อนามาปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา และปรับปรุง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการวัดผล ในแผนปฏิบัติการกองพัฒนา
นักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเชื่อมโยงกับแผน
ยุ ท ธศาสตร์ข องมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง กองพั ฒ นานั กศึ กษามี การจั ด
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา
แผนงานที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี
1. โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนเชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) มีกิจกรรม จานวน 5 กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จาเป็นต่อการดาเนิน

5. ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง แผนพั ฒ นา
นั ก ศึ ก ษ า ที่ แ ส ด ง ถึ ง เ ป้ า ห ม า ย
ก ร ะ บ ว น ก า ร ร ว ม ถึ ง ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมิ น ผลตามแผน เพื่ อ ให้เ กิด ความ
ชั ด เจนสู่ ก ารปฏิ บั ติ นอกจากนี้ ค วร
น าม าใ ช้ เ ป็ นแ ผนง าน กลา งร ะดั บ
มหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต รและคณะที่ มี
ทิศทางเดียวกันต่อไป
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6. ควรปรับระบบและขั้นตอนในการ
พิจารณาทุนวิจัย รวมถึงการเบิกจ่าย
งบประมาณวิจัย ให้เอื้อต่อการทางาน
ของอาจารย์และนักวิจัย

ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 มีกิจกรรม จานวน 55 กิจกรรม
3. โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผ่านการทางานร่วมกับชุมชน มีกิจกรรม จานวน 1 กิจกรรม
แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้าง โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี
1. โครงการบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรม จานวน 10 กิจกรรม
2. โครงการสร้างเครือข่าย จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ มีกิจกรรม จานวน 3 กิจกรรม
3. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ มีกิจกรรม จานวน 3 กิจกรรม
รวมทั้งมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนา
นักศึกษา และคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมก่อนเปิดภาค
การศึกษา เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาร่วมกัน
รายงานผลจานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ จาก
ภายนอก และภายใน ผลลัพธ์การเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561
และ 2562 มีดังนี้
จานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ (บาท)
ปีงบประมาณ ภายนอก
ภายใน
รวม
2562
5,459,766 8,507,138 13,966,904
2563

1,645,000

8,189,500

9,834,500

ผลการดาเนินงาน
1. มีการกาหนดขั้นตอนการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณกองทุนวิจัย พร้อมกาหนดช่วงเวลาในการดาเนินงาน
แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาประกอบด้วย
1) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal)
2) ประกาศผลพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจั ยเบื้องต้ น
(Concept Paper)
3) กิจ กรรมบ่ ม เพาะข้อเสนอโครงการวิ จั ย ที่ ผ่ า นการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Concept Paper)
4) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
5) จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper)
6) ประกาศผลพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และ 7) ประกาศทุนวิจัยและทาสัญญารับทุนวิจัย
2. มีการปรับระบบและขั้นตอนในการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการ
วิจัยทั้งงบประมาณกองทุนวิจัย (วจ.) และงบประมาณแผ่นดิน
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7. ควรปรับระบบการยืน่ คุ้มครองสิทธิ
ลดขั้นตอนการดาเนินการบางขัน้ ตอน
เพื่อให้ย่นระยะเวลาในการยื่นจดแจ้ง

8. ควรสนับสนุนให้อาจารย์สร้างองค์
ความรู้ที่ แสดงถึงความเชี่ ยวชาญ หรือ
ความถนั ด เฉพาะด้ า นของอาจารย์
รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น รวมถึ ง
ยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร วิชาการที่
มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น หรื อ ก าหนด
เงื่ อ นไขในการเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิ ช าการที่ เ ป็ น การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
วิชาการระดับนานา ชาติ โดยอาจใช้การ

ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
พ.ศ. 2562 เพื่ออานวยความสะดวกและลดขั้นตอนความยุ่งยาก
และซับซ้อนในการเบิกจ่ายงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่
นักวิจัย โดยกาหนดให้มีการเบิกจ่ายแบ่งเป็น 3 งวด ประกอบด้วย
งวดที่ 1 ร้อยละ 60 ของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ
งวดที่ 2 ร้อยละ 20 ของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ
และงวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยที่
ได้รับ
รายงานผลการยื่นคุ้มครองสิทธิ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561
และ 2562
ปีงบประมาณ
จานวนสิทธิบัตร
2562
ไม่มี
2563
ระหว่างรวบรวม เอกสาร 1 เรื่อง
ผลการดาเนินงานการยื่นคุ้มครองสิทธิ
1. คณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์มีมติให้
ปรับแก้ไข ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุน
และจั ด สรรผลประโยชน์ ใ นงานที่ มี สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร
พ.ศ.2558 โดยให้ยกเลิกการสนับสนุนเงิน ข้อ 6 หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนผลงานวิจัยที่นาไปจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญ ญาในรูป สิ ทธิ บั ตรหรืออนุ สิท ธิ บัต ร ซึ่ ง มหาวิท ยาลั ย จะ
พิจารณาเกณฑ์การจ่ายเงินภายหลัง
2. การลดขั้นตอนจากการนาเข้าประชุมคณะกรรมการกองทุน
วิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพิจารณาการยื่นขอจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร โดยคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์มี
มติมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการและนาเข้า
รายงานผลการดาเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์แต่ละรอบ
รายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
เปรียบเทียบปีปฏิทนิ 2561 และ 2562
ผลงานวิชาการ
ปีปฏิทิน 0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2561
240
39
64
81
21
2562
387
26
72
58
35
ผลงานสร้างสรรค์
ปีปฏิทิน 0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2561
3
4
6
2562
1
1
6
1
10
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ส่ ง เส ริ ม ใน รู ป แ บบกา รสร้ า งขวั ญ
ก าลั ง ใจ ตลอดจนยกย่ อ งนั ก วิ จั ย ที่ มี
ผลงานตีพิมพ์ ในระดับคุณภาพสูง

9. จัดประมวลข้อมูลในภาพรวมของ
มหาวิ ทยาลั ยจากการจั ดการความรู้ของ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ จั ด ประมวลข้ อ มู ล ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยจากการจัดการ
ความรู้ ของหน่ วยงานต่ างๆ โดยเฉพาะ
ป ร ะ เ ด็ น ที่ เ ป็ น จุ ด เ น้ น เ กี่ ย ว กั บ
Productive Learning นอกจาก นั้นควร
เพิ่ ม เติ ม ประเด็ น การจั ด การความรู้ ใ ห้
เกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนเรื่ อ งอื่ น ๆ
เพิ่มขึ้น

ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. มติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
ให้ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจั ยและตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562
2. การสนับสนุนการไปนาเสนอ การเผยแพร่ตีพิมพ์บทความ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ และมีงบประมาณจัดสรร จานวน 1,065,566 บาท โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับอนุมัติ
เงินสนับสนุนการเผยแพร่บทความและการไปนาเสนอ เพิ่มเติม
จากคณะกรรมการกองทุ น วิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ จ านวน
2,500,000 บาท ซึ่ ง ในปี งบประมาณ 2563 มี การเบิกเงิ น
สนับสนุน จานวน 1,431,132 บาท (ข้อมูล ณ เดือนเม.ย. 2563)
แบ่งออกเป็น
1. การเผยแพร่บทความวิจัย TCI2 จานวน 41 เรื่อง
2. การเผยแพร่บทความวิจัย TCI1 จานวน 23 เรื่อง
3. การเผยแพร่บทความวิจัย Scopus จานวน 1 เรื่อง
4. การเผยแพร่บทความวิจัย SjR จานวน 3 เรื่อง
5. การเผยแพร่บทความวิจัย SSRN จานวน 7 เรื่อง
6. การเผยแพร่บทความวิจัย ISI จานวน 1 เรื่อง
7. การเผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ จานวน 5 เรื่อง
8. สนับสนุนการไปนาเสนองานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ จานวน 12 เรื่อง
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปนาเสนอบทความ จานวน 8
เรื่อง
ผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
1. งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพมีการจัดวางแผน
ปฏิทินประจาปีและการวางแผนกระบวนการจัดทาหลักสูตรเพื่อ
เป็นการพัฒนาและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรอย่างคลอบคลุม
และครบถ้วน เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจั ดทา
คู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
และโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นางาน (สาย
สนับสนุนระยะ 3) ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้เข้าสู่ระยะ
และเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ
โครงการพัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเรื่อง การ
เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทาง ส่งผลให้มีวารสาร
บทความ และงานวิจัย ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เป็นผลงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
2. ผลการด าเนิ น งานของโครงการอบรมอาจารย์ ผู้ ส อน
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
รายวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวั นที่ 8 พ.ย. 2562 ในหัวข้อเรื่อง
การเรียนการสอนแบบ Productive Learning ทาให้เกิดการ
บู รณาการร่ว มกัน ระหว่ า งอาจารย์ และบุ คลากรของงานศึกษา
ทั่วไป ได้นาองค์ความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ในการเรียนการ
สอนเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ของอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
3. ปัจจุบันงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพได้มีการ
จัดอบรมโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยแอพพลิเคชั่น Moocs,
Google Classroom ทาให้อาจารย์เกิดทักษะและเทคนิคในการ
จัด การเรีย นการสอนแบบออนไลน์ ซึ่ งเหมาะกับสถานการณ์ ใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก
4. จากผลการดาเนิ นงานการประกวดการจัดการความรู้
ภายในองค์กร ที่มีความเป็นเลิศ (Best Practice) ภายใต้กิจกรรม
การประกวด “VRU-KM Best Practice Award” ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรเกิดการ
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น และน าองค์ ค วามรู้ม าแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ร่ว มกั น
เพื่อให้องค์กรเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2562
องค์ประกอบที่ 1 : ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
: คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของทุกคณะในมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีคณะที่รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จานวน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย ซึ่งได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563
โดยคะแนนประเมินที่ได้ในระดับคณะตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เป็นค่าเฉลี่ยของผลรวมคะแนนการประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งหลักสูตรได้รับการประเมินฯ เมื่อวันที่ 5-15 มิถุนายน 2562 ผลคะแนนที่ได้ในระดับ
มหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 4.58
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินระดับคณะจาแนกเป็นคณะ/วิทยาลัย
ผลรวมของ
จานวน
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
คะแนน
หลักสูตร
ผลการประเมิน
หลักสูตร
ระดับคณะ
65.51
14
4.68 คะแนน
1. ครุศาสตร์
49.28
11
4.48 คะแนน
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40.79
9
4.53 คะแนน
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18.99
4
4.75 คะแนน
4. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
39.13
9
4.35 คะแนน
5. วิทยาการจัดการ
8.76
2
4.38 คะแนน
6. เทคโนโลยีการเกษตร
4.94
1
4.94 คะแนน
7. สาธารณสุขศาสตร์
31.44
7
4.49 คะแนน
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
36.60 คะแนน
ผลรวมของค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมิน
8 คณะ
จานวนคณะ/วิทยาลัย
4.58 คะแนน
ค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนนผลการประเมิน
แสดงวิธีการคานวณ
36.60
8

= 4.58

25

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตร
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 2.1
ระดับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
1. คณะครุศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาจีน
ระดับบัณฑิตศึกษา
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
13. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ยคณะครุศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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ค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 2.1
ระดับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุน่ ยนต์
ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะวิทยาการจัดการ
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
9. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนคณะวิทยาการจัดการ
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมคณะวิทยาการจัดการ
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ระดับบัณฑิตศึกษา
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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ค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 2.1
ระดับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8. คณะสาธารณสุขศาสตร์
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนน
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์

การประเมินตนเองจากประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
ค่าเฉลี่ย 4.51

ค่าเฉลี่ย 4.58

4.58 คะแนน

4.52
4.46
4.47
31.46
4.49
4.94
4.94
4.94

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
หมายเลขเอกสาร
1.1(1)

ชื่อเอกสาร
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของทุกคณะในมหาวิทยาลัย
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในระดับดี
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.1
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
- รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
1) ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
2) ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
3) ผศ.คชินทร์ โภกนุทราภรณ์
4) อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
5) อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ 6) อ.จิราภรณ์ ทองทวี
7) น.ส.ฐิติกานต์ จิตรจา
8) น.ส.มานิดา ปามุทา
9) น.ส.พวงเพชร พลทอง 10) น.ส.ภาวินี จีระดิษฐ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถ้ามี)
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1) คณะ/วิทยาลัย 2) งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท์ : 02-529-0674-7 ต่อ 322-323
โทรศัพท์ : 02-909-3025
E-mail : sqm@vru.ac.th
E-mail :
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
: อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้ำ
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562 – 31 พฤษภำคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน :
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำทีม่ ีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0–5 กำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป โดยกำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำไม่นับอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ
ผลการดาเนินงาน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีอำจำรย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับลำศึกษำ
ต่อ) จำนวน 416 คน มีอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 148 คน เมื่อคำนวณตำมสูตร พบว่ำ
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก เท่ากับร้อยละ 35.58 คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.45 คะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ)
2. จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมด (ลำศึกษำต่อ)
3. จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและไม่นับลำศึกษำต่อ)
4. จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมด (ไม่นบั ลำศึกษำต่อ) ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ

จานวน
441
25
416
148

แสดงวิธีการคานวณ
1.คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีวุฒิปริญญำเอกตำมสูตร
148
416

x 100 = ร้อยละ 35.58

2.แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
35.58

x 5 = 4.45 คะแนน

40

ตารางแสดงจานวนอาจารย์ทั้งหมดรวมไม่รวมลาศึกษาต่อ จาแนกคุณวุฒิ ป.เอก ป.โท เป็นรายคณะ
คณะ/วิทยาลัย
ป.โท
ป.เอก
รวม
1. ครุศำสตร์
34
28
62
2. เทคโนโลยีกำรเกษตร
13
7
20
14
40
3. เทคโนโลยีอุตสำหกรรม
26
4. มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
57
19
76
5. วิทยำกำรจัดกำร
35
14
49
88
6. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
54
34
7. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
14
17
31
8. สำธำรณสุขศำสตร์
17
8
25
9. งำนศึกษำทั่วไป
10
5
15
10. งำนศูนย์ภำษำ
8
2
10
268
148
416
รวม
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
ร้อยละ 35
ร้อยละ 35.58
4.45 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.2(1)
ตำรำงสรุปจำนวนคณำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนประจำภำคกำรศึกษำ 2/2562
1.2(2)
รำยชื่อคณำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนประจำภำคกำรศึกษำ 2/2562
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.2
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย
1) น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 2) นำงนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
3) น.ส.สุภัทรำ อภิชำติ
4) น.ส.เอื้องฟ้ำ ขันคำ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
-งำนบริหำรบุคคล สำนักงำนอธิกำรบดี
-คณะ/วิทยำลัย
โทรศัพท์ : 02 909 3027
โทรศัพท์ : E-mail : personnel@vru.ac.th
E-mail : -
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
: อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้ำ
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562 – 31 พฤษภำคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน :
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำมหำวิทยำลัยที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับ
รวมที่ลำศึกษำต่อ) จำนวน 416 คน มีจำนวนอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิช ำกำร จำนวน 148 คน
เมื่อคำนวณตำมสูตร พบว่ำ ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร เท่ำกับ ร้อยละ 35.58
คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.96 คะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ)
2. จำนวนอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ
2. จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมดที่ดำรงตำแหน่งอำจำรย์
3. จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมดที่ดำรงตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์
4. จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมดที่ดำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์
5. จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมดที่ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

จานวน

แสดงวิธีการคานวณ
1. คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรตำมสูตร
148
416

x 100 = ร้อยละ 35.58

2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
35.58

x 5 = 2.96 คะแนน

60
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441
25

268
130
18
0
148
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตารางแสดงจานวนอาจารย์ทั้งหมดไม่รวมลาศึกษาต่อจาแนกตาแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. เป็นรายคณะ
อาจารย์ที่ดารง
คณะ/วิทยาลัย
ผศ.
รศ.
ศ.
ตาแหน่งทางวิชาการ
1. ครุศำสตร์
18
5
0
23
2. เทคโนโลยีกำรเกษตร
10
1
0
11
3. เทคโนโลยีอุตสำหกรรม
15
4
0
19
4. มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
17
1
0
18
5. วิทยำกำรจัดกำร
20
2
0
22
6. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
33
3
0
36
7. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
5
0
0
5
8. สำธำรณสุขศำสตร์
5
2
0
7
9. งำนศึกษำทั่วไป
4
0
0
4
10. งำนศูนย์ภำษำ
3
0
0
3
รวมทั้งหมด
130
18
0
148
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 60

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

2.96 คะแนน

ไม่บรรลุ

ร้อยละ 35.58

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.3(1)
ตำรำงสรุปจำนวนคณำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนประจำภำคกำรศึกษำ 2/2562
1.3(2)
รำยชื่อคณำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนประจำภำคกำรศึกษำ 2/2562
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.3
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย
1) น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 2) นำงนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
3) น.ส.สุภัทรำ อภิชำต
4) น.ส.เอื้องฟ้ำ ขันคำ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถ้ามี)
-งำนพัฒนำบุคลำกร สำนักงำนอธิกำรบดี
-คณะ/วิทยำลัย
โทรศัพท์ : 02 909 3027
โทรศัพท์ :
E-mail : personnel@vru.ac.th
E-mail :
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
: ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วงรอบการจัดเก็บ : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของทุกคณะในมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเรียนการสอนและฝึกให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกระดับชั้น มีการทาวิจัย
ที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงานวิจัยในระดับที่ยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
มี ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต มี ศั ก ยภาพสอดคล้ อ งการพั ฒ นาประเทศ
ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จานวน 312 เรื่อง
แบ่งเป็นผลงานวิชาการที่มีค่าถ่วงน้าหนัก 0.20 จานวน 278 เรื่อง ค่าถ่วงน้าหนัก 0.40 จานวน 5 เรื่อง ค่า
ถ่วงน้าหนัก 0.60 จานวน 19 เรื่อง และค่าถ่วงน้าหนัก 0.80 จานวน 2 เรื่อง และค่าถ่วงน้าหนักผลงาน
สร้างสรรค์ที่มีค่าถ่วงน้าหนัก 0.40 จานวน 5 เรื่อง และค่าถ่วงน้าหนัก 0.60 จานวน 3 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วง
น้าหนัก เท่ากับ 74.40
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลงานของนักศึกษาปริญญาจาแนกแต่ละคณะ/วิทยาลัย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ตัวหาร
ตัวตั้ง
(ค่าถ่วงน้าหนัก) (จานวน นศ.)

คณะ/วิทยาลัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.60
เทคโนโลยีการเกษตร
7.20
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.40
ครุศาสตร์
4.20
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19.40
วิทยาการจัดการ
16.60
สาธารณสุขศาสตร์
9.40
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
2.60
ค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนนประเมินทุกคณะ

ผลลัพธ์
(ร้อยละ)
1.12
5
0.39
0.24
1.40
0.60
2.01
1.78

1,039
144
883
1,769
1,381
2,765
467
146

คะแนน
0.14
0.63
0.05
0.03
0.18
0.08
0.25
0.22
1.58

ผลงานวิชาการของนักศึกษา จาแนกเป็นค่าถ่วงน้าหนักแต่ละคณะ/วิทยาลัย
ที่ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานวิจัย
1
2
3
4
5
6
7
8

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวมจานวนเรื่อง

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

50
12
6
9
97
74
17
13
278

1
4
-

3
3
4
3
6
-

1
1
-

-

-

4
1
-

3
-

-

-

รวม
ค่าถ่วง
น้าหนัก
11.60
7.20
3.40
4.20
19.40
16.60
9.40
2.60

5

19

2

-

-

5

3

-

-

74.40

ผลงานวิชาการ
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ผลงานสร้างสรรค์

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สูตรการคานวณ
1.58
8

=

0.20 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.4
เป้าหมายปี 2562 ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
ค่าเฉลี่ย 3.51

ค่าเฉลี่ย 1.58

0.20 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.4(1)
เล่มผลประเมินคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จานวน 7
คณะ 1 วิทยาลัย
1.4(2)
รายงานผลงานของนั กศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ ไ ด้ รับ การเผยแพร่ป ระจ าปี
การศึกษา 2562
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-ควรมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี -จัดโครงการและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ในการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทุกชั้นปี
เผยแพร่ผลงาน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.4
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
- รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
1) ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก 2) ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
3) ผศ.คชินทร์ โภกนุทราภรณ์ 4) อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
5) อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ 6) อ.จิราภรณ์ ทองทวี
7) น.ส.ฐิติกานต์ จิตรจา
8) น.ส.มานิดา ปามุทา
9) น.ส.สุมาลี ธรรมนิธา 10) น.ส.อุบลวรรณ ศรีอนันต์
11) นายไพฑูรย์ มุงเพีย
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถ้ามี)
- สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท์ : 02 909 3027
โทรศัพท์ :
E-mail : personnel@vru.ac.th
E-mail :
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
: ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : รอบปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน :
การแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิม พ์เผยแพร่ต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา (นับ
ตามปีการศึกษา) เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึนไป
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผู้ส้าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท จานวนทั้งสิ้น 30 คน และมีผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 38 เรื่อง คิดเป็นผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก เท่ากับ 9.80 แบ่งเป็น
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ค่าถ่วงน้าหนัก
0.20 จ้านวน 32 เรื่อง บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ค่าถ่วงน้าหนัก 0.40 จ้านวน 1 เรื่อง และบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ค่าถ่วงน้าหนัก 0.60 จ้านวน 5 เรื่อง
ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จนักศึกษาระดับปริญญาโท จาแนกรายคณะ/วิทยาลัย
ที่

คณะ/วิทยาลัย

1 ครุศาสตร์
2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมจ้านวนเรื่อง

0.2
23
9

ผลงานวิชาการ
0.4 0.6 0.8
2
3
1

32

1

5

1.0

รวม
ค่าน้าหนัก
5.80
3.60
0.40

9.80

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562
ที่

คณะ/วิทยาลัย

จานวน
17 คน
10 คน
3 คน

1 คณะครุศาสตร์
2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

30 คน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
ที่
ข้อมูลพื้นฐาน
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บ ท ค ว า ม วิ จั ย ห รื อ
บทความวิ ช าการฉบั บ
ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
รายงานสืบเนื่องจากการ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
1
ระดับชาติ

ค่าน้าหนัก
0.20

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
1. ชุติมาพร เชาวน์ไว

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1. บทความของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี . การ
ประชุมวิช าการระดั บชาติ มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ครังที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 2562, 947958.
2. การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดเพื่อตัดสินใจเข้าศึกษาใน
โรงเรี ยนเอกชน ระดั บ ประถมศึ กษา สั ง กัด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.). การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ครังที่ 2
วันที่ 1 ก.ย. 2562, 1032-1041.

2. กัญญาวีร์ มหาสนิท
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
3. กษมา ทาอ่อน

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
3. การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น การบริ ห ารงบประมาณของ
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา เขตตรวจราชการ
ที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ครังที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 2562,
1023-1031.

4. นที กอบการนา

4. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครังที่ 3
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 31 ส.ค. 2562, 149168.

5. นครินศร์ จับจิต

5. ปัจ จัยที่ มีอิทธิ พลต่อ องค์ก รแห่ง การเรียนรู้ในสถานศึ กษา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา.
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครังที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 31 ส.ค. 2562, 75-88.

6. หยาดอัมรินทร์ ศิริขันธ์

6. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเท
ในการปฏิ บั ติ ง านของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 3. การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครังที่ 3
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 31 ส.ค. 2562, 637652.

7. วรรณา โฉมฉิน

7. การประเมินความต้องการจาเป็นของการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย น สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร. การประชุ ม
วิ ช าการระดั บ ชาติ มจร ครั งที่ 3 ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย วันที่ 31 ส.ค. 2562, 55-69.

8. ขันทอง ไทยทวี

8. การบริ ห ารตามหลั กธรรมาภิ บาลกั บสุ ขภาพองค์ การสถานศึก ษา
สังกัดสานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. การประชุมวิชาการปัญญา
ภิวัฒน์ระดับชาติ ครังที่ 9 และนานาชาติ ครังที่ 2 ณ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 5 ก.ค. 2562, F46-F59.

9. อัศวรินทร์ แก่นจันทร์

9. การมีส่วนร่วมในการบริ หารงานวิชาการของครูในโรงเรีย นสังกั ด
สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์
ระดับชาติ ครังที่ 9 และนานาชาติ ครังที่ 2 ณ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ วันที่ 5 ก.ค. 2562, F93-F105.

10. พิมพ์ใจ พุฒจัตุรัส

10. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครังที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 31 ส.ค. 2562, 71-83.

11. กานต์วลี อ่้าประเวช

11. ผลการใช้คาถามปลายเปิดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครังที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มี.ค. 2563, 980-988.

12. ชนาพร คงชาติ

12. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการเรียนการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที่ 8 ราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง วันที่ 1
มี.ค. 2563, 128-137.

13. ปรีญานันต์ นวลจันทร์

13. ผลการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ บบจ าลองเป็ น ฐานที่ มี ต่ อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที่ 5 และนานาชาติ ครังที่ 2 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 13-14 ก.พ. 2563, 242-252.

36

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
14. ยุวดี ไชยไธสง

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
14. ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่มีต่อสมรรถนะด้านการ
งานอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครังที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง วันที่ 1 มี.ค. 2563, 304-313.

15. สถาพร ศักดิ์เหลือง

15. การพัฒนาจิต สาธารณะด้ว ยการจัดการเรียนรู้เชิ งประสบการณ์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที่ 8
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1
มี.ค. 2563, 251-260.

16. อมรรัตน์ เตยหอม

16. ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อคู่คิด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มี.ค. 2563, 148-157.

17. สมสมัคร พงษ์ศิริพัฒน์

17. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามแนวคิ ด ซิ ก ซ์
ซิ ก ม่ า กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ้าปี 2563 ณ
สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) วันที่ 7 ก.พ.
2563, 111-121.

18. อภิญญา อ่อนโว

18. การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด เพื่ อ จั ด การชี วิต สู้ ค วามส าเร็ จ ของเด็ ก
ปฐมวั ย ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ประสบการณ์ ก ารประกอบอาหารตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที่ 5
ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 1 พ.ค. 2563, 120-131.

19. Nguyen Thi Lieu

19. การเปรี ย บเที ย บความสามารถในการสื่ อ สารภาษาเวี ย ดนาม
เบื้องต้น หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม
ทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์มาตรฐานภาษา
เวียดนามเบื้องต้น. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที่ 5 ณ วิทยาลัย
นวัต กรรมการจั ดการ มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ วันที่ 1 พ.ค. 2563, 132-142.

20. Thanh Thi Thu

20. การสอนแบบตอบสนองด้ ว ยท่ า ทาง (TPR) เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ. การประชุมวิชาการ
ระดั บชาติ ครังที่ 5 ณ วิท ยาลั ย นวั ต กรรมการจัด การ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 1 พ.ค. 2563, 100110.

21. ชัยอานนท์ แก้วเงิน

21. ความสั มพันธ์ ระหว่ างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกั บประสิทธิผ ล
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. การ
ระชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละงานบริ ห ารสั ม พั น ธ์ ป ระจ้ า ปี 2563 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 7 ก.พ. 2563, 49-60.

22. ปิยะนารถ ประดับมุข

22. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็นฐานเพื่อพัฒนามโนทัศน์
ทางวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง ลม ฟ้ า อากาศรอบตั ว ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสระเตย. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครังที่ 5 และนานาชาติครังที่ 2 วันที่ 13-14 ก.พ. 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี, 214-221.

23. ชัชมนต์ อ้ามฤคโชค

23. ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ของเด็ กปฐมวัย ที่ได้ รับการจั ด
ประสบการณ์ศิลปะประดิษฐ์โดยสรุปแผนภูมิเวนน์. การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครังที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 20 พ.ค. 2563, 442-453.
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่

2

ข้อมูลพื้นฐาน

- บ ท ค ว า ม วิ จั ย ห รื อ
บทความวิ ช าการฉบั บ
ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ
นานาชาติ หรื อ ใน
วารสารทางวิ ช าการ
ระ ดั บ ชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิ ช าการ
ส้ า หรั บ การเ ผ ยแพ ร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

ค่าน้าหนัก

0.40

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
24. ปิติพงษ์ เรือนนาค

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
24. การเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต์ ศูนย์รังสิต . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครังที่ 1 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 26 มิ.ย. 2562, 910-920.

25. เดชา พละเลิศ

25. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผล
การด าเนิ น งานกองทุ น รวมที่ ที น โยบายในประเทศและลงทุ น
ต่างประเทศ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ” ประจ้าปี
พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวันที่ 12-13 ธ.ค. 2562,
368-374.

26. ปิยนุช ชมบุญ

26. การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครัง
ที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 31 ส.ค. 2562, 63-74.

27. ดาริกา สกุลอินมา

27. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินของผู้ประกอบการค้าปลีก
และค้าส่งในตลาดไท จังหวัดปทุมธานี . การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครังที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 28 มี.ค. 2563,
1335-1344.

28. ปาลวัฒน์ อิสสลาด

28. การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอบางปะอิน
จังหวัด พระนครศรี อยุ ธยา. การประชุม วิชุ มการระดั บชาติ ครังที่ 5
ประจ้ า ปี 2563 วั น ที่ 1 พ.ค. 2563 วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 952-963.

29. เปรมวิ ช ช์ ธาดาไชโย
สิทธิ์

29. ประสิทธิภาพการใช้เถ้าลอยเป็นแร่ธาตุเพื่อก๊าซชีวภาพจากการ
หมักร่วมของมูลวัวและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1. การประชุมวิชาการ
ระดั บชาติ “ราชภัฏ กรุง เก่ า ” ประจ้า ปี พ.ศ. 2562 วั น ที่ 12-13 ธ.ค.
2562.

30. ศุภณัฐ เวชมณี

30. การจัดการขยะอินทรีย์โดย “ถังขยะหอม” ของชุมชนเทศบาลเมือง
ลาสามแก้ว ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี .การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครังที่ 14 ประจ้าปี
2562 เรื่องวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0. 19 ธ.ค. 2562.

31. ดนุภาภร พรหมเจริญ

31. คุณภาพบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครังที่ 5 วันที่ 1 พ.ค. 2563 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์, 773-784.

32. พิมพิลา ประดับเพชร

32. นวัตกรรมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง
ในจังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที่ 5 วันที่ 1 พ.ค.
2563 ณ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์, 785-797.
Modeling and Simulink of Smart Agriculture using IoT
Framework.
The 1st International Conference on Cybernetics and
Intelligent System ICORIS 2019 BALL, 22-23 August 2019.

Tana Krongthong
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน
2 5 5 6 แ ต่ ส ถ า บั น
น้ า เสนอส ภาสถาบั น
อนุ มั ติ แ ละจั ด ท้ า เป็ น
ประกาศให้ ท ราบเป็ น
การทั่ ว ไป และแจ้ ง ให้
ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วั น นั บ แต่
วันที่ออกประกาศ
- บ ท ค ว า ม วิ จั ย ห รื อ
บทความวิ ช าการฉบั บ
ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ที่
ปรากฏในฐานข้ อ มู ล
TCI กลุ่มที่ 2

ค่าน้าหนัก

0.60

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

1. ศิริวรรณ พันธุ

1. ปั จ จั ย ที่ ผ ลต่ อ การตั งใจซื อซ้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรเสริ ม อาหารผ่ า น
ออนไลน์. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์. 21(1), ม.ค.-มิ.ย. 2562, 63-71.

2. สุภารัตน์ คาบุตร

2. ปั จจั ย ที่มี ผลต่ อการตัด สิ นใจเอกซื อคอนโดมี เนี ย มตามแนวเส้ นทาง
ไฟฟ้าสายสีม่วงของผู้บริโภค ในเขตนนทบุรี. วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทัศน์. 21(1), ม.ค.-มิ.ย. 2562, 7-16.

3. นิฤมล ทานาค

3. ปั จ จั ย การวิ เ คราะห์ สิ น เชื่ อ ของธนาคารส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด หนี ที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารแห่งหนึ่ง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง.
8(3), ก.ย.-ธ.ค. 2562, 179-185.

4. กัญจน์วิภา ใบกุหลาบ

4. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อวามสามารถ
ในการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง สมการ ของนั ก เรี ย นชั น
ประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
7(1), ม.ค. –มิ.ย. 2562, 96-108.

5. วทันยา กฤตติกานนท์

5. การศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ
เทคนิค STAD 6. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
7(1), ม.ค. –มิ.ย. 2562, 140-152.

3

4

จ้านวนผู้ส้าเร็จ
การศึกษา ป.โท ทังหมด

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

30

วิธีการคานวณ
1. ค้านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา
(0.20*32=6.40)+(0.40*1=0.40)+(0.60*5=3) = 9.80
x 100 = ร้อยละ 32.67
30
2. แปลงค่าร้อยละที่ค้านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
32.67
x
40
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.5
เป้าหมายปี 2562 ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
ร้อยละ 40

ร้อยละ 32.67

4.08 คะแนน

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
1.5(1)
บทความที่เผยแพร่

ชื่อเอกสาร

39

5

=

4.08 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
ชื่อ
คณะครุศาสตร์
1
นางสาวอัศวรินทร์
2
นางชุติมาพร
3
นางขันทอง
4
นางวรรณา
5
นางสาวหยาดอัมรินทร์
6
นายนครินทร์
7
นางกษมา
8
นางสาวกัญญาวีร์
9
นางสาวพิมพ์ใจ
10
นายนที
11
นางสาวชนาพร
ว่าที่ร้อยตรีสถาพร
12
13
นางสาวปรีญานันต์
14
นางสาวอมรรัตน์
15
นางสาวเกษณี
16
นางยุวดี
17
นางสาวกานต์วลี

นามสกุล
แก่นจันทร์
เชาวน์ไว
ไทยทวี
โฉมฉิน
ศิริขันธ์
จับจิตต์
แสนอ่อน
มหาสนิท
พุฒจัตุรัส
กอบการนา
คงชาติ
ศักดิ์เหลือง
นวลจันทร์
เตยหอม
เตชพาหพงษ์
ไชยไธสง
อ่้าประเวทย์

การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1
นางสาวนิฤมล
2
นาวสาวศิริวรรณ
3
นางสาวสุภารัตน์
4
ว่าที่ร้อยตรีปติ ิพงษ์
5
นางสาวปิยนุช
6
จ่าสิบโทหญิงภิญญดา
7
จ่าสิบเอกณัฐพงษ์
8
พันตรีภูวดล
9
นางสาวอรรถวรรณ
10
นายสมศักดิ์

ทานาค
พันธุ
คามบุตร
เรือนนาค
ชมบุญ
ภูวิศกุลธร
วรเลิศ
พลเสน
แต้นวกุล
นิ่มพงษ์

บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
นางสาวมธุรส
2
นางสาวฐิติมา
นางสาววันทนา
3

รัตนวงศ์สนิท
ละอองฐิติรัตน์
ติดชัย

วิทยาศาสตรศึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา

40

สาขา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ 1.5
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาไม่เป็นไปตาม - ส่งเสริมและเร่งรัดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
เป้าที่ก้าหนด
ของนักศึกษาให้ไปตามรอบการประเมิน
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เกี่ ย วกั บ การตี พิ ม พ์
เผยแพร่ ผ ลงานระดั บ นานาชาติ ข องนั ก ศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.5
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
1) ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
2) น.ส.ธิดา โยธากุล
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถ้ามี)
บัณฑิตวิทยาลัย
-คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท์ : 02 909 3027
โทรศัพท์ : 02 529 1638 ต่อ 401-403
E-mail : personnel@vru.ac.th
E-mail : graduate@vru.ac.th
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
: ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : รอบปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน :
การแปลงค่า ร้อยละของผลรวมถ่ว งน้า หนั กของผลงานที่ ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ต่ อผู้ ส้ า เร็จ การศึกษา
(นับตามปีการศึกษา) เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึนไป
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผู้ส้าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จานวนทั้งสิ้น 12 คน และมีผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
และผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 28 เรื่อง คิดเป็นผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก เท่ากับ 13.20
แบ่งเป็นบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ค่าน้าหนัก
0.20 จ้านวน 11 เรื่อง บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติค่าน้าหนัก 0.40 จ้านวน 1 เรื่อง บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ค่าน้าหนัก 0.60 จ้านวน 11 เรื่อง และบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ค่าน้าหนัก 0.80 จ้านวน 5 เรื่อง
ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จนักศึกษาระดับปริญญาเอก จาแนกรายคณะ/วิทยาลัย
ที่ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานวิจัย

9
2

ผลงานวิชาการ
0.4 0.6 0.8
1
8
1
3
4

11

1

0.2

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 คณะครุศาสตร์
3 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวมจานวนเรื่อง

11

1.0

รวม
ค่าน้าหนัก

5

0.40
7.40
5.40

13.20

จานวนผู้สาเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562
ที่ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานวิจัย

จานวน

1 คณะครุศาสตร์
2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

6 คน
6 คน

รวม

12 คน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บทความวิจัยหรื อบทความวิชาการ
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรายงาน
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ

ค่า
น้าหนัก
0.20

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

1. เอกสิทธิ์ โพธิ์ไชย

1. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย
บูรณาการความรู้ทางกายวิภาคที่มีต่อสมรรถนะทางนาฏศิลป์
ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั งที่ 8 ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง วิ จัย ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
หมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มี.ค. 2563, 238-250.

2. ชัชวาล สิงหาทอง

2. รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ครัง
ที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 2562, 1011-1022.

3. ธงธิภา วันแก้ว

3. คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร วิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี ครังที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 2562, 999-1010.

4. ตรียพล โฉมไสว

4. กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ครั งที่ 11 ณ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 27 มี.ค. 2563, 368-376.

5. ปัสรินญา ผ่องแผ้ว

5. ตัวบ่งชี้การทางานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง
เทพ ประจ้าปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันที่ 27
มี.ค. 2563, 223-230.

6. ชนากานต์ จันทร์มงคล

6. การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. การประชุมวิชาการระชาติ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวดี ครังที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 2562, 1219-1236.

7. ชนะ ยาดี

7. การพั ฒ นารู ป แบบหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมวิ ช าผู้ กากั บ ลู ก เสื อ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้อต้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ
เป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครังที่ 5 วันที่ 1 พ.ค. 2563 ณ วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 70-83.

8. ศิรินภา คุ้มจั่น

8. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
เชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที่ 5 วันที่ 1 พ.ค. 2563
ณ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์, 84-99.

9. ศัสยมน สังเว

9. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
เน้ น ทั ก ษะการเรี ย นเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาและ
ทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั งที่ 5 วันที่ 1 พ.ค. 2563 ณ วิทยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 111-119.

10. ยุทธนา นาคหกวิค

10. สภาพและปัญหาของการใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสต
ในเขตกิจกรรมพิ เศษของอุ ทยานแห่ งชาติภู เก้ า-ภูพานคา. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที่ 5 วันที่ 1 พ.ค. 2563 ณ วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 143-159.

11. นภัสพร ทองพราย

11. การเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ แ ผ่ น ดิ น ไหวของ
โรงเรียนในพื้นที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี . การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที่ 5 วันที่ 1 พ.ค. 2563 ณ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
, 178-187.

1

44

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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2

ข้อมูลพื้นฐาน
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบั บ สมบู รณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดั บ ชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตาม
ป ร ะ กา ศ ก . พ. อ . ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึก ษาว่ าด้ว ย
หลั กเกณฑ์ ก ารพิจารณาวารสารทาง
วิ ช าการส้ า หรั บ การเผยแพร่ ผ ลงาน
ทางวิ ชาการ พ.ศ. 2556 แต่ส ถาบั น
น้าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท้า
เป็ น ประกาศให้ ท ราบเป็ น การทั่ ว ไป
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2

ค่า
น้าหนัก
0.40

0.60

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

1. Yotin Kallayalert

1. Comparison of Chemical Composition of Lateritic
Soil for Dyed Textile from Loei, Buriram, Mukdahan
and Kaiasin. At the 3rd Roi Et Rajabhat University
National and International Conference on Education
and Technology Research 2019.

1. ประวรดา โภชนจันทร์

1. รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิ ดอ่ อนตั นในครั วเรื อนชุ มชนนิ เวศชานเมื อง จั งหวั ดนนทบุ รี .
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น. 41(1), ม.ค.-มิ.ย. 2562, 114-129.

2. พิษณุ โชติประไพ

2. สภาพและปั ญ หาในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ . วารสาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด . 8(1),
ม.ค.-มิ.ย. 2562, 274-284.

3. พระพิภพ แพงท้าว

3. การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา.
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. 7(5), พ.ค. 2563, 212-223.

4. เอกสิทธิ์ โพธิ์ไชย

4. การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคที่มีต่อ
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป. วารสาร
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์. 7(2), ก.ค. – ธ.ค. 2562, 163-177.

5. ศิรินภา คุ้มจั่น

5. การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ
ส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 7(2), ก.ค. – ธ.ค.
2562, 127-137.

6. ชัชวาลย์ สิงหาทอง

6. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ
ของ สถานศึกษาด้านวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. Journal of
Modern Learning Development. 5(1), ม.ค. - ก.พ. 2563,
231-245.

7. ธงธิภา วันแก้ว

7. แนวโน้มผู้น้าในอนาคตของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. Journal of Modern
Learning Development. 5(1), ม.ค. - ก.พ. 2563, 246-261.

8. ตรียพล โฉมไสว

8. การเสริมสร้างพลังอ้านาจส้าหรับครูในศตวรรษที่ 21. วารสาร
การบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น . 6(1), ม.ค. - ก.พ.
2563, 123 – 136.

9. ปัสรินญา ผ่องแผ้ว

9. การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี การท้ า งานเป็ น ที ม ที่ มี ส มรรถนะสู ง ของ
โรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบาล. วารสารวไลยอลงกรณ์ ป ริ ทั ศ น์
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 10(1), ม.ค. – เม.ย. 2563,
13-26.
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4

11

ค่า
น้าหนัก

ข้อมูลพื้นฐาน

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ ไ ม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรื อ ระเบี ย บ คณะ กรรมการก าร
อุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรั บ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน้าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท้าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็ น การทั่ ว ไป และแจ้ ง ให้ ก.พ.อ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใ น Beall’s
list) หรือตี พิม พ์ในวารสารวิ ชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษา ป.เอก
ทังหมด

0.80

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

10. ประทีป ทับโทน

10. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์). 10(1), เดือนม.ค. – เม.ย. 2563, 27-40.

11. ชนากานต์ จันทร์มงคล

11. การพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน. Journal of Modern Learning Development.
5(2), มี.ค. – เม.ย. 2563, 12-25.
1. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร
สินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย. วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน์ มจร. 7(5), ก.ย. – ต.ค. 2562, 1340-1351.

1. สุจรรยา ขุนทอง

2. พิษณุ โชติประไพ

2. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน จังหวัด
บุ รี รั มย์ . วารสารวิ จั ยและพั ฒนาระบบสุ ขภาพ ส านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. 12(2), พ.ค.-ส.ค. 2562, 525-540.

3. กิตตินาท นุ่นทอง

3. รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์
ในประเทศไทย. วารสาร BU Academic Review. 18(2), ก.ค. –
ธ.ค. 2562, 26-41

4. อาภรณ์ แก้มพรหมมาน

4. แนวทางการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโรงแรมขนาด
เล็กของภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน ประเทศไทย. วารสาร BU
Academic Review. 18(2), ก.ค. – ธ.ค. 2562, 99-113.

5. อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว

5. การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส้ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั นพื นฐาน. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม. 13(2), ก.ค. – ธ.ค. 2562, 551-565.

12

วิธีการคานวณ
1.ค้านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา
(0.20*11=2.20)+(0.40*1=0.40)+(0.60*11=6.60)+(0.80*5=4)=13.20 x 100 = ร้อยละ 100
12
2.แปลงค่าร้อยละที่ค้านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
100
80

x

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.6
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

5 คะแนน

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
1.6(1)
บทความที่เผยแพร่

ชื่อเอกสาร
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5

=

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
คณะครุศาสตร์
1
นางสาวอัจฉราภรณ์
ใจก้อนแก้ว
นางปัสรินญา
ผ่องแผ้ว
2
นายประทีป
ทับโทน
3
4
นางปรีดาภรณ์
ดวงใจดี
5
นายภูมภิ ัทร
พันธ์ทองหลาง
6
นายเอกสิทธิ์
โพธิ์ไทรย์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1
นางสาวอาภรณ์
แก้วพรหมมาน
2
นางสุจรรยา
ขุนทอง
3
นายกิตตินาท
นุ่นทอง
4
นายพิษณุ
โชติประไพ
5
นางสาวประวรดา
โภชนจันทร์
6
นายกรกต
ชาบัณฑิต

สาขา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
สิ่งแวดล้อมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ 1.6
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
ระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึน
และมีการด้าเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.6
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
1) ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
2) น.ส.ธิดา โยธากุล
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถ้ามี)
บัณฑิตวิทยาลัย
-คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท์ : 02 909 3027
โทรศัพท์ : 02 529 1638 ต่อ 401-403
E-mail : personnel@vru.ac.th
E-mail : graduate@vru.ac.th
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
: ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบ
: ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31พฤษภาคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งระบบ
สารสนเทศทาหน้าที่รวบรวม จัดเก็บข้อมูล เพื่อควบคุมการทางานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม สารสนเทศ
จะมีกระบวนการทางาน ประกอบด้วย การนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประมวลผลและการนาเสนอผลลัพธ์
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในงานนั้นๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา Management Information System
(MIS) 2. ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 3. ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิ จัย
และพัฒนา 4. ฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 5. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ 6. ระบบ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online ระบบดังกล่าว มี
รายละเอียดดังนี้
1. ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา Management Information System
( MIS ) ใช้ในงานทุนวิจัยภายใน สาหรับผู้ประสานงาน นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ มีกระบวนการทางาน คือ
1. การยื่นข้อเสนอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน 2. แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 3. รายงาน
ความก้าวหน้า 4. ส่งประเมินความก้าวหน้า 3 บท ให้กับผู้ประเมิน 5. ส่งผลการประเมินให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงการ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 6. ส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อปิดโครงการ เอกสาร
หลั ก ฐาน ระบบจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศภายในสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา( http://rd.vru.ac.th/
mis/login.php)
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2. ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เป็นระบบรายงานและติดตาม
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วย
2.1 ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
2.2 ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย โดยใช้แบบฟอร์มกลาง นักวิจัยสามารถเสนอรับทุนจาก
แหล่งต่างๆ ได้
2.3 ติดตามประเมินผลงานวิจัยและฐานข้อมูลของนักวิจัยที่รับทุน โดยจาแนกสาขาวิจัยใน
ประเทศ
2.4 ติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ การเบิกจ่าย
2.5 การประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการวิจัย
2.6 รายงานโครงการวิจัย เพื่อปิดโครงการ
เอกสารหลักฐาน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
https://www.nrms.go.th/release/Default.aspx

3. ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะมีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้ทุนการวิจัยและฐานข้อมู ลงานวิจัย และด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อทราบ
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ร่วมถึงประกาศ เอกสารการเบิกจ่ายหรือแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารหลักฐาน : ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัย (http://rd.vru.ac.th/?page_id=1164)
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เอกสารหลักฐาน : ฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_6B0Ee_RljT4QcWvj1nMnZ_-4yESzTlOoN1gf_RW7g/edit#gid=0

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดย
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา จะประกอบด้วยประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัด สรรทุนวิจัย การ
ยื่นข้อเสนอและการเบิกจ่าย รวมถึงการเผยแพร่บทความและการขอเบิกทุนสนับสนุนการนาเสนอและการ
เผยแพร่บทความงานวิจัยและที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
เอกสารหลักฐาน : เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th)
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5. ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online เพื่อ
เผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล บทความเผยแพร่งานวิ จัยของคณาจารย์ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนามีวารสารที่อยู่ในระบบ 1 วารสาร คือ วารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารหลักฐาน : การเผยแพร่บทความวิจัย ผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของ
ประเทศไทย Thai Journals Online (https://tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index)
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 1 :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.1(1)
ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
http://rd.vru.ac.th/mis/login.php
2.1.1(2)
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
https://www.nriis.in.th/release/Default.aspx
2.1.1(3)
ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัย (http://rd.vru.ac.th/?page_id=1164) และ
ฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_6B0Ee_RljT4QcWvj1nMnZ_4yE-SzTlOoN1gf_RW7g/edit#gid=0
2.1.1(4)
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rd.vru.ac.th
2.1.1(5)
การเผยแพร่บทความวิจัย ผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของ
ประเทศไทย Thai Journals Online (https://tcithaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index)
 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงการคลินิกวิจัย ทุกวันพุธ เพื่อให้อาจารย์ที่มีข้อสงสัยหรือต้องการ
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทาวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนให้อาจารย์ทางานวิจัยและนาเสนอ
เผยแพร่ในเวทีระดับชาติและนานชาติ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เปิดพื้นที่ภายในสถาบันวิจั ยและพัฒนา
ให้อาจารย์และนักวิจัยเข้ามาขอรับคาปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านงานวิจัย ทุกวันพุธ ในเวลา 11.00-13.00 น.
ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่ าว พบว่า มีอาจารย์และนักวิจัยเข้ ามาขอรับคาปรึกษาในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบของแหล่งทุนต่างๆ เช่น ระบบ MIS ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ระบบ Nriis ของสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย เป็นต้น
นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังมีการจัดประชุ มอาจารย์และนักวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่มีอาจารย์และ
นักวิจัยให้ความสนใจเป็นจานวนมาก เพื่อชี้แจงให้อาจารย์และนักวิจัยได้เข้าใจร่วมกัน เช่น การประชุมชี้แจง
การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนงานปกติ (Non - Flagship Program) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 การยื่นจดสิทธิบัตร การเขียนโคร่งการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI ทาหน้าที่สนับสนุนและให้คาปรึกษากับผู้ประกอบการและนักวิจัย ที่
ดาเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP และบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ Start up เป็น
การสร้างมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและสามารถไปแข่งขันกับตลาด และสามารถเพิ่มรายได้ คุณภาพสินค้า ให้กับ
ชุมชนได้ ซึ่งปี 2563 มีผู้ ป ระกอบการเข้า ร่ว มโครงการ จานวน 10 ผลิต ภัณฑ์ แบ่ง เป็ น จ.ปทุม ธานี
5 ผลิตภัณฑ์ และ จ.สระแก้ว 5 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
จังหวัดปทุมธานี
1. ผลิตภัณฑ์ น้าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี
2. ผลิตภัณฑ์ วาฟเฟิลเห็ดกรอบ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน)
3. ผลิตภัณฑ์หมูหยอง ตราเจ๊ไน้
4. ผลิตภัณฑ์หมูกรอบสยาม
5. ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเบญจรงค์
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จังหวัดสระแก้ว
1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร (กล้วยตาก)
2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่
3. ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์ ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ กระเป๋า เสื้อ หมอนบ้านพรสวรรค์
4. ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอมือบ้านวังยาว
5. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดาวอินคา
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลั ยที่ได้รับการ
สนับสนุนวิจัยภายในและภายนอก เช่น ทุนวิจัยภายใน วจ. และทุนวิจัยงบแผ่นดิน วช. สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rd.vru.ac.th/
- สิ่ ง อ านวยความสะดวกหรือการรัก ษาความปลอดภัย ในการวิ จั ย เช่ น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
ห้องจริยธรรมการวิ จั ยในมนุษ ย์ ตั้ ง อยู่ ที่ ห้อง 407 ชั้ น 4 อาคาร 100 ปี ซึ่ง มี ระบบความ
ปลอดภัย กล่าวคือ มีเครื่องแสกนนิ้วติดตั้งบริเวณหน้าประตูห้อง (อยู่ในระหว่างดาเนินการ) เพื่อเป็น การ
รักษาความลับ และอนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าไปภายในห้องสานักงานจริยธรรมฯ ได้ ร่วมถึงมี
ระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เป็นความลับไว้ในตู้ซึ่งมีการล็อคกุญแจทุกครั้ง และ
ห้ามนาเอกสารงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความลับออกนอกสานักงานจริยธรรมฯ,มีการจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ใน CD และแฟลชไดร์ฟเพื่อสารองข้อมูลไว้ และป้องกันข้อมูลสูญหาย รวมทั้งเก็บข้อมูลไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้เฉพาะ ซึ่งอยู่ในสานักงานจริยธรรมฯ เท่านั้น พร้อมทั้งมีการตั้งรหัสล็อคคอมพิวเตอร์ไว้
และเปลี่ยนรหัสทุกๆเดือนและเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล ได้มีข้อกาหนดให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะต้อง
เข้ามาอ่านงานโครงการวิจัยภายในห้องจริยธรรมฯ เท่านั้น จะไม่มีการส่งข้อมูลผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ทุก
ชนิด เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเข้าข้อมูลจริยธรรมฯ อีกทั้ง มีการจัดทาหนังสือตกลงรักษาความลับ
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านรับทราบตามเงื่อนไขและลงนามในหนังสือรักษาความลับด้วย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดาเนินการกับเครือข่ายด้านการวิจัย โดยบรรจุเป็นโครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการทาวิจัยและการผลิตงานสร้างสรรค์ และมีการดาเนินการ ดังนี้
วันที่
กิจกรรม
สถานที่
4-5 ก.ค. 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 (NCSAG2019) “วิจัย นวัตกรรม นา พระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาท้องถิ่น” (เอกสารหมายเลข 2.1.2(1))
3-5 ก.ค.
การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2562
Thailand Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์
ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชน
ท้องอย่างยั่งยืน” เวทีนาเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ความคิด และมุมมองด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่
3-5 ก.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ (เอกสารหมายเลข 2.1.2(2))
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วันที่
กิจกรรม
สถานที่
3-5 ก.ย.2562 งานมหกรรมสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถี ศาลากลาง จ.สระแก้ว
พอเพียง (Sa Kaeo Happiness Model) “สืบสาน
พระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ”
ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมปางสีดา
และศูนย์การเรียนรู้สระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง ศูนย์ราชการ
จ.สระแก้ว ศาลากลาง จ.สระแก้ว (เอกสารหมายเลข
2.1.2(3))
12 ธ.ค. 2562 งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”ประจาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและ พระนครศรีอยุธยา
นวั ต กรรม ” ณ หอประชุ ม ม หาวิ ท ยา ลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา (เอกสาร
หมายเลข 2.1.2(4))
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 2 :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.2(1)
ภาพถ่ายการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่
10 (NCSAG2019) “วิจัย นวัตกรรม นาการพัฒนาท้องถิ่น”
2.1.2(2)
ภาพถ่ายการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand
Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้าง
คุณ ค่า และพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งอย่ า งยั่ ง ยื น ” เวที น าเสนอแลกเปลี่ ย นองค์ค วามรู้
ความคิด และมุมมองด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.1.2(3)
ภาพถ่ายงานมหกรรมสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo
Happiness Model) “สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมปางสีดา และศูนย์การ
เรียนรู้สระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง ศูนย์ราชการ จ.สระแก้ว ศาลากลาง จ.สระแก้ว
2.1.2(4)
งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”ประจาปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ
“ท้ องถิ่น ก้า วไกล ด้ วยวิ จั ย และนวั ตกรรม” ณ หอประชุม มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
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 ข้อ 3. จัดหางบประมาณการวิจัยเพื่อใช้เป็นทุนวิจัย และมีการจัดสรรทุนวิจัยหรือทุนสาหรับงาน
สร้างสรรค์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามปีงบประมาณ
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดสรรและจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก รวมเป็ น งบประมาณจ านวน 9,834,500 บาท (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 30
มิถุนายน 2563) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ที่
คณะ/หน่วยงาน
งบฯ ภายนอก
งบฯ ภายใน
งบฯ รวม
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
248,000.00
248,000.00
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1,160,000.00
914,000.00 2,074,000.00
5 คณะครุศาสตร์
485,000.00
485,000.00
6 คณะวิทยาการจัดการ
2,835,200.00 2,835,200.00
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
4,192,300.00 4,192,300.00
8 คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 งานวิชาศึกษาทั่วไป
10 งานศูนย์ภาษา
รวม
1,645,000.00 8,189,500.00 9,834,500.00
**** หมายเหตุ****
1. งบภายใน หมายถึง งบประมาณกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ และงบประมาณแผ่นดิน
2. งบภายนอก หมายถึง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รวมงบประมาณ 4,192,300 บาท
ชื่อโครงการวิจัย
จานวนเงิน
ชื่อผู้รับทุน
1. การศึกษาตารับยาสมุนไพรของ 45,400 บาท
อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม
หมอพื้นบ้านใน ต.บ่อเงิน อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.ปทุมธานี งบประมาณ
จากกองทุนวิจัย
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
914,880 บาท
อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
สุขภาพเพื่อเสริมสร้างความ
งบประมาณจากแผนงานปกติ
ได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการ Non Flagship Program
เพิ่มการบริการมูลค่าสูงของ
จ.สระแก้ว
3. แนวทางการพัฒนาการ
700,425 บาท
อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์
ท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ตาม
งบประมาณจากแผนงานปกติ จันทรฆาฏ
ศาสตร์พระราชาของ จ.สระแก้ว Non Flagship Program
4. การพัฒนาศักยภาพการ
689,425 บาท
อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์
ท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม
งบประมาณจากแผนงานปกติ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Non Flagship Program
5. การพัฒนากลยุทธ์การตลาด 700,425 บาท
อาจารย์ภัทรพล ชุ่มมี
ของวิสาหกิจชุมชน จ.สระแก้ว
งบประมาณจากแผนงานปกติ
Non Flagship Program
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ชื่อโครงการวิจัย
6. การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อ
การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนเมืองย่อยที่ 12
บ้านคลองจาน จ.สระแก้ว
7. การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อความ
ยั่งยืนของชุมชน จ.สระแก้ว

จานวนเงิน
ชื่อผู้รับทุน
476,520 บาท
อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา
งบประมาณจากแผนงานปกติ
Non Flagship Program
665,225 บาท
อาจารย์ ดร.นภาพร สิงห์นวล
งบประมาณจากแผนงานปกติ
Non Flagship Program

คณะวิทยาการจัดการ รวมงบประมาณ 2,835,200 บาท
ชื่อโครงการวิจัย
จานวนเงิน
1. การพัฒนาศักยภาพแหล่ง
975,000 บาท
ท่องเที่ยวชุมชน อ.คลองหลวง
งบประมาณจากแผนงานปกติ
จ.ปทุมธานี
Non Flagship Program
2. การจัดการความรู้ของชุมชน
875,000 บาท
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
งบประมาณจากแผนงานปกติ
Non Flagship Program
3. นวัตกรรมเพื่อการจัดการ
193,000 บาท
พัฒนาศักยภาพชุมชนแบบมีส่วน งบประมาณจากแผนงานปกติ
ร่วม Program
Non Flagship
4. การพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบ
692,800 บาท
เกษตรอินทรีย์
งบประมาณจากแผนงานปกติ
Non Flagship Program
5. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 99,400 บาท
ของการร่วมสร้างคุณค่า
งบประมาณจากกองทุนวิจัย
ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจที่ส่งผล
ต่อความภักดีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชื่อผู้รับทุน
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
ผศ.ชวาลา ละวาทิน
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด
รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมงบประมาณ 248,000 บาท
ชื่อโครงการวิจัย
จานวนเงิน
ชื่อผู้รับทุน
1. คุณลักษณะของสารหอม
248,000 บาท
ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา
ระเหยจากเปลื อกและน้าส้มซ่า งบประมาณจากแผนงานปกติ
อินทรีย์
Non Flagship Program

57

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมงบประมาณ 2,074,000 บาท
ชื่อโครงการวิจัย
จานวนเงิน
ชื่อผู้รับทุน
1. ศึกษาชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน 322,000 บาทงบประมาณจาก
อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
แผนงานปกติ Non Flagship
Program
2. การอบการติดตาม หนุนเสริม 1,500,000 บาท
อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คามิ่ง
การดาเนินงาน สังเคราะห์และ
งบประมาณกองทุนเพื่อความ
(สัดส่วนร้อยละ 50 = 750,000
ถอดบทเรียนการแนะแนวและ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) บาท)
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
วิธีการค้นหา คัดกรองความ
ยากจนและคัดเลือกนักเรียนทุน
สาหรับสถานศึกษาสายอาชีพทุน
นวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี
2563
3. สารวจความพึงพอใจของ
410,000 บาท
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
ผู้ใช้บริการต่อการดาเนินงาน
งบประมาณกองทุนเงินให้กู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปี 2563
4. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 300,000 บาท
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อม งบประมาณจากกองทุนวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
กลางต่อการเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx)
5. การพัฒนารูปแบบการ
292,000 บาท
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
งบประมาณจากกองทุนวิจัย
อุปทานในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
คณะครุศาสตร์ รวมงบประมาณ 485,000 บาท
ชื่อโครงการวิจัย
จานวนเงิน
1. รูปแบบการจัดการ
485,000 บาท
กระบวนการคุณภาพในการ
พัฒนารายวิชาออนไลน์แบบเปิด
เพื่อมวลชนในระดับเครือข่าย
อุดมศึกษาไทย
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 3:
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.3(1)
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562
2.1.3(2)
หนังสือประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2563
2.1.3(3)
คู่มือขั้นตอนการลงข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย
2.1.3(4)
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี 2563 ครั้งที่ 1
(Non-flagship Program)
2.1.3(5)
มีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ ปี 2563
ผ่านระบบ Management Information System (MIS)
2.1.3(6)
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ ครั้งที่1 ประจาปี 2563
2.1.3(7)
คู่มือการใช้งานระบบ Management Information System สาหรับผูป้ ระสานงาน
นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ
2.1.3(8)
ประชาสัมพันธ์โครงการสารวจและประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.3(9)
ใบเสนอราคาเพื่อดาเนินการสารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.3(10)
แบบตอบรับการจ้างมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการสารวจและประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2563
 ข้อ 4. ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
1. การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
งานสร้า งสรรค์ บทความวิ ช าการ ในการประชุ มวิ ช าการหรือการตี พิมพ์ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิ ชาการ ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการ “ลิขสิทธิ์”
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานด้านลิขสิทธิ์ระหว่างหน่วยงาน TLO แต่ละแห่ง ในวันที่ 18 กรกฎาคม
2562 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ให้แก่อาจารย์และนักวิจัย
2) บัณ ฑิต วิท ยาลัย จัด โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติ การเพื่อพัฒ นาหัว ข้อวิจั ย ทางธุรกิจ (MBA,
DBA) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
3) บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเขียนบทความวิจัย ในวันที่ 26 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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4) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563
ในวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุ ม เพชรบุ รีวิ ท ยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรีย นรวมวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิ จัย งานสร้างสรรค์ บทความ
วิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
บทความวิ ชาการ ในการประชุมวิ ชาการหรือการตีพิม พ์ในวารสารระดับ ชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดั บ ชาติ และนานาชาติ ให้แก่ อาจารย์ และนั กวิ จั ย รวมงบประมาณ 2,106,138 บาท ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัม ภ์ จ.ปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุน ดังนี้
2.1.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน
ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกได้ ในกรณีเป็นการนาเสนอประชุมวิชาการระดับชาติไม่เกิน 5,000
บาท ต่ อคนต่ อปี ง บประมาณ และในกรณี เป็ น การประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ทั้ ง ที่ จั ด ในประเทศ และ
ต่างประเทศ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนต่อปีงบประมาณ
2.1.2 มหาวิท ยาลัย สนับสนุ นการตีพิมพ์บ ทความวิจัย ในวารสารวิ ชาการการพิ จารณา
สนับสนุนโดยคานึงถึงระดับของวารสาร และชนิดของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ โดยเป็นบทความวิจัยแบบเต็ม
(full paper) เท่านั้น บทความที่มีการตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ประกาศใช้ปัจจุบัน บทความละ 30,000 บาท
2) บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 บทความละ 20,000 บาท
3) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 บทความละ 18,000 บาท
4) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 บทความละ 7,000 บาท
2.2 บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อสนั บ สนุ น การเผยแพร่ผ ลงา นวิ จั ย งาน
สร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ ให้แก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รวมงบประมาณ 24,000 บาท ตามประกาศ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ การพิจารณาให้การ
สนับสนุน โดยคานึงถึงระดับของวารสารและชนิดของบทความที่ตีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจัยแบบเต็ม full
paper เท่านั้น ดังนี้
2.2.1 บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติต ามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบี ยบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ การพิ จารณา
วารสารวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ประกาศใช้ปัจจุบัน 8,000 บาท
2.2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 บทความละ 3,000 บาท
2.2.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 บทความละ 2,500 บาท
2.3 กองทุ น พั ฒ นานั กศึกษาการจั ด สรรงบประมาณเพื่ อสนั บ สนุ น การเผยแพร่ผ ลงานวิ จั ย
งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิ ชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ ให้แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี รวมงบประมาณ 263,500 บาท ตาม
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินกองทุนพัฒนา
นักศึกษา พ.ศ.2562 โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุน ดังนี้
2.3.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่อยู่ในในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนื อจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม
1 บทความละ 10,000 บาท กลุ่ม 2 บทความละ 5,000 บาท
2.3.2 กรณีนาเสนอด้วยปากเปล่า (Oral Presentation0) ต้องมีบทความวิจัยหรื อ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติทุนละ
4,000 บาทระดับนานาชาติภายในประเทศทุนละ 6,000 บาท และระดับนานาชาติต่างประเทศทุนละ
15,000 บาท
2.3.3 กรณีนาเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องมีบทความวิจัย หรือ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติทุนละ 2,000
บาท ระดับนานาชาติภายในประเทศทุนละ 3,000 บาท และระดับนานาชาติต่างประเทศทุนละ 7,500 บาท
2.3.4 กรณีค่าลงทะเบียนในการนาเสนอผลงานทางวิชาการหรือค่าตีพิมพ์บทความวิจัย
บทความวิชาการ เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 4:
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.4(1)
แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2.1.4(2)
คาสั่งมหาวิท ยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ ที่ 1532/2562
เรื่อง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริหารกองทุ น วิ จั ยและงานสร้า งสรรค์ ลงวั น ที่ 10
มิถุนายน 2562
2.1.4(3)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ว่า
ด้วยกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562
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หมายเลขเอกสาร
2.1.4(4)
2.1.4(5)
2.1.4(6)
2.1.4(7)
2.1.4(8)
2.1.4(9)

ชื่อเอกสาร
เอกสารขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ เพื่ อ น าเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ /
นานาชาติ
เอกสารขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย และ ขอเบิกเงินการเผยแพร่
บทความวิจัย
ขั้นตอนการส่งบทความวิจัย วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562

 ข้อ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ในแต่
ละปี และมอบรางวัล/ประกาศ/โล่เกียรติคุณทุกปี ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาในประกาศของมหาวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยมีการจัดโครงการคลินิก
วิจัย และมีการสร้างขวัญและกาลังใจโดยมีการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยแก่อาจารย์และ
นักวิจัยรวมทั้งการสนับสนุนมีการสนับสนุนการไปนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
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ผลการดาเนินการ
มหาวิ ท ยาลั ย มี การพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย และมี ก ารสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจ
ตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้วยการสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิชาการและการเผยแพร่บทความวิชาการ ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ (MBA,DBA) 23 กุมภาพันธ์
2563
2. โครงการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การเกษตร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 1 มีนาคม 2563 และวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563
3. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ ลิขสิทธิ์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้งานระบบอ้างอิงอัตโนมัติ Mendelay และEndnote
เพื่อเขียนรายงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 ก.พ.63 ณ ห้องประชุม Lecture 1
5. โครงการ “จัดทาแผนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสาขาวิชาและชุดข้อเสนอโครงการวิจัย
ของกลุ่มสาขาและกิจกรรมจัดทาแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์สาขา ของกลุ่ม
คณะ/กลุ่มสาขา” ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการทาแผนวิจัยเชิงบูรณาการ ณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ห้อง
SCC2 (504) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 9 กันยายน 2562
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี ก ารสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจตลอดจนยกย่ อ งนั ก วิ จั ย /อาจารย์ ที่ มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยทุกคณะมีการเสนอรายชื่อนักวิจัยดีเด่น มายังสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพื่อนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คือ ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล คณะวิทยาการจัดการ
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 5:
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.5(1)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา การจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ.2562
2.1.5(2)
การประชุม เชิงปฏิบัติการทาแผนวิ จัยเชิงบูรณาการ วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ
อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ห้อง SCC2 (504) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.1.5(3)
เวทีนาเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal) วิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ
โดยวิทยากรและคณะ วั นที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุ มนิโ ลตบล ชั้ น 2
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ข องงานวิจั ยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีระบบและ
กลไกเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ทางานวิจัย/งานสร้างสรรค์ นาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ไปใช้จด
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน ดังนี้
1. มีการลงนามด้านความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ส่งเสริมความเข้าใจ จัดอบรม และบริการให้คาปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
3. ประสานงานและอานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์/นักวิจัย โดยดาเนินการร่วมกับคณะ
คณะกรรมการกองทุนวิจัย และหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดาเนินการยื่นจด
ทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
4. จั ด ท าประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง เกณฑ์ แ ละอั ต ราการจ่ า ยเงิ น รางวั ล สนั บ สนุ น งาน
สร้างสรรค์หรือ สิ่งประดิษฐ์จากงบประมาณกองทุนวิจัย และประกาศมหาวิท ยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
1. อา จารย์ / นั ก วิ จั ย สื บ ค้ น ข้ อ มู ล โดยสามารถเข้ า ไปสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
https://www.ipthailand.go.th กดเลือกบริการออนไลน์ เลือก ระบบสืบค้นสอบถามข้อมูลการจดแจ้ง
ลิ ขสิ ท ธิ์ / ระบบสื บ ค้น สิ ท ธิ บั ต รทั่ ว โลก/เพื่ อค้น หาทุ กแหล่ ง ข้อมู ล ที่ เกี่ย วข้องกับ ลิ ขสิ ท ธิ์ / สิ ท ธิ บั ต ร/อนุ
สิท ธิ บัต ร กรอกข้อความหรือประโยคหรือคาที่ต้ องการสืบ ค้น และเลือกการแสดงผลว่ าต้ องการทราบ
อะไรบ้าง โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการให้แสดงผล
2. นักวิจัยแจ้งความจานงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาผ่าน
คณะ โดยแนบเอกสาร แบบฟอร์มแจ้งความจานงขอยื่ นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จานวน 1 ชุด
พร้อมการโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (กรณีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) และ หลักฐานประกอบ
แต่ละการยื่นจดทะเบียน ดูได้ที่ https://www.ipthailand.go.th
3. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมเอกสารในการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สิ นทางปัญญาเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนวิจัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. อธิการบดี ลงนาม มอบหมายผู้แทนจากสถาบันวิจัยในการดาเนินการ
5. สถาบันวิจัยและพัฒนายื่นแจ้งจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา
6. สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลให้อาจารย์/นักวิจัย และคณะ
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ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการดาเนินงาน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 5 ผลงาน ดังนี้
1. ขอจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง ข้าวเกรียบเกล็ดปลาตะเพียนพร้ อมบริโภค เจ้าของผลงาน อาจารย์
เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา
2. ขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่อง เครื่องแทงหนังหมูแบบกึ่งอัตโนมัติ เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.กฤษฏางค์ ศุกระมูล
3. ขอจดเครื่องหมายการค้า/บริการ สวนสองแสน ข้าวไร่เบอรี่ เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง
4. ขอจดเครื่องหมายการค้า/บริการ ไร่ครูชื่น สบู่ เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง
5. ขอจดเครื่องหมายการค้า/บริการ ลาบูน บานาน่า เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 6:
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.6(1)
ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มี
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2.1.6(2)
โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ “ลิขสิทธิ์” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
ด้านลิขสิทธิ์ระหว่างหน่วยงาน TLO แต่ละแห่ง วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง
อุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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หมายเลขเอกสาร
2.1.6(3)

2.1.6(4)

ชื่อเอกสาร
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารออนไลน์ "การเขี ย นค าขอจดสิ ท ธิ บั ต ร และ
อนุสิทธิบัตร ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference)
เอกสารการขอยื่นจดทะเบียน อนุสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.1
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
- รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
1) ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทกั ษ์
2) ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
3) อ.กุลชาติ พันธุวรกุล 4) นางวารุณี จันทพึ่ง
5) น.ส.กัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ
6) นายชูศักดิ์ ขันธชาติ 7) น.ส.ปรียา ยอดจันทร์
8) น.ส.ชนาพร วัยทรง 9) น.ส.ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน
10) นายนพสิทธิ์ เหมือนสังข์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถ้ามี)
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th
E-mail : research@vru.ac.th
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
: ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : รอบปีปฏิทนิ (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจาของทุกคณะและหน่วยงานที่มีอาจารย์ประจาสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการของอาจารย์ จานวนทั้งหมด 597 เรื่อง โดยจาแนกเป็นผลงานค่าถ่วง
นาหนัก ผลงานวิชา ค่านาหนัก 0.20 จานวน 387 เรื่อง ค่านาหนัก 0.40 จานวน 26 เรื่อง ค่านาหนัก 0.60
จานวน 72 เรื่อง ค่านาหนัก 0.80 จานวน 58 เรื่อง และ ค่านาหนัก 1.00 จานวน 35 เรื่อง และค่าถ่วง
นาหนักผลงานสร้างสรรค์ ค่านาหนัก 0.20 จานวน 1 เรื่อง ค่านาหนัก 0.40 จานวน 1 เรื่อง ค่านาหนัก 0.60
จานวน 6 เรื่อง ค่านาหนัก 0.80 จานวน 1 เรื่อง และ ค่านาหนัก 1.00 จานวน 10 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วง
นาหนักของผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ เท่ากับ 227.40
ตัวหาร
ที่
คณะ/วิทยาลัย
ตัวตั้ง (นับปฏิบัติงานจริง
ไม่รวมผูล้ าศึกษาต่อ)
1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26.80
88
2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18.20
40
3 เทคโนโลยีการเกษตร
11.20
20
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62.00
76
5 ครุศาสตร์
22.60
62
6 วิทยาการจัดการ
30.20
49
7 สาธารณสุขศาสตร์
21.20
25
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
21.80
31
9 งานศึกษาทั่วไป
11.00
15
10 งานศูนย์ภาษา
2.40
10
ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน

ผลลัพธ์
(ร้อยละ)
30.45
45.50
56.00
81.57
36.45
61.63
84.80
70.32
73.33
24.00

คะแนน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50
5

ที่มา : ข้อมูลจากรายงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา
2562

67

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการดาเนินงานงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย จาแนกรายคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
ที่

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานวิจัย

1
2
3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

4
5
6
7
8

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ

9
10

งานศึกษาทั่วไป
งานศูนย์ภาษา
รวมจานวนเรื่อง

ผลงานวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์

รวม
ค่า
น้าหนัก

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

61
27
11
128

6
6
5
1

9
5
2
6

6
3
3
1

2
5
3
17

1

1
-

6

1

10

26.80
18.20
11.20
62.00

15
83
28
24
-

3
3
1
-

12
10
12
10
-

14
8
8
7
-

2
5
-

-

-

-

-

-

22.60
30.20
21.20
21.80
-

10
-

1
-

5
1

7
1

1

-

-

-

-

-

11.00
2.40

387

26

72

58

35

1

1

6

1

10

227.40

ที่มา : ข้อมูลจากรายงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกคณะและหน่วยงานที่มี
อาจารย์ประจาสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัย

สูตรการคานวณ
50
10

= 5.00 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
ค่าเฉลี่ย 5.00

ค่าเฉลี่ย 5.00

5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
2-2(1)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2-2(2)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2-2(3)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2-2(4)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะครุศาสตร์
2-2(5)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิทยาการจัดการ
2-2(6)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะสาธารณสุขศาสตร์
2-2(7)
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หมายเลขเอกสาร
2-2(8)
2-2(9)
2-2(10)

รายการเอกสาร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับงานศึกษาทั่วไป
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับงานศูนย์ภาษา

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีวารสารสาหรับเผยแพร่งานวิจยั ที่อยู่ในฐาน
สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์หน้าใหม่มีงาน
TCI กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 พร้อมทังมีทุน
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึน
สนับสนุนการนาเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การทาบทความวิจัยและบทความวิชาการ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยนอกจากทาวิจัยแล้วต้อง
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
น างานวิ จั ยนั นไปน าเสนอผลงานทางวิ ชาการอาจารย์
2. การทาตาราหรือหนังสือเพื่อรับการประเมิน ประจ าและนั กวิ จั ยควรท าบทความวิ จั ยและบทความ
ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ วิชาการเพื่อไปตี พิมพ์ในการประชุ มวิ ชาการระดับชาติ
ประจา
หรือนานาชาติ รวมถึงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
3. การผลิตงานสร้างสรรค์และนาไปเผยแพร่ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 หรือตีพิมพ์ใน
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ฐาน Scopus มากยิ่งขึน
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
มีฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ที่เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.2
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
- รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
1) ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทกั ษ์ 2) ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
3) นางวารุณี จันทพึ่ง 4) น.ส.กัญชญาวีร์ กุลพิพฒ
ั น์เตชนาถ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถ้ามี)
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
โทรศัพท์ :
E-mail : research@vru.ac.th
E-mail :
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
: ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
เกณฑ์การประเมิน : ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 91
1. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย และ
นับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
2. ผลงานให้นับตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับ
นักศึกษาทาร่วมกัน
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไ ขปัญหาของ
ท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ ทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน โดยมีผลงาน ผลลัพธ์ และคะแนน รายละเอียดดังนี้
ตัวหาร
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ที่
คณะ/วิทยาลัย
(นับปฏิบัติงานจริงไม่
(ผลงาน)
(ร้อยละ)
รวมผูล้ าศึกษาต่อ)
1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38
88
43.18
2 เทคโนโลยีการเกษตร
8
20
40.00
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6
40
15.00
4 ครุศาสตร์
28
62
45.16
5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30
76
39.47
6 วิทยาการจัดการ
16
49
32.65
7 สาธารณสุขศาสตร์
9
25
36.00
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
7
31
22.58
9 งานศึกษาทั่วไป
6
15
40
10 งานศูนย์ภาษา
0
10
0
ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน

คะแนน
5.00
5.00
3.75
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
0.00
43.75
4.38

สูตรการคานวณ
43.75
10

= 4.38

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.3
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
ค่าเฉลี่ย 5.00

ค่าเฉลี่ย 4.38

4.38 คะแนน

70

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
2-3(1)
ผลการการประเมินตนเองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2-3(2)
ผลการการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2-3(3)
ผลการการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2-3(4)
ผลการการประเมินตนเองคณะครุศาสตร์
2-3(5)
ผลการการประเมินตนเองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2-3(6)
ผลการการประเมินตนเองคณะวิทยาการจัดการ
2-3(7)
ผลการการประเมินตนเองคณะสาธารณสุขศาสตร์
2-3(8)
ผลการการประเมินตนเองวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
2-3(9)
ผลการการประเมินตนเองงานศึกษาทั่วไป
2-3(10)
ผลการการประเมินตนเองสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานศูนย์ภาษา)
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.3
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
-รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
1) ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทกั ษ์ 2) ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
3) นางวารุณี จันทพึ่ง 4) น.ส.กัญชญาวีร์ กุลพิพฒ
ั น์เตชนาถ
5) น.ส.ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
โทรศัพท์ :
E-mail : research@vru.ac.th
E-mail :
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
: จานวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
เกณฑ์การประเมิน :
จานวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นใน
ปีงบประมาณที่รับการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย จานวน 40 เรื่อง
ชื่อโครงการ
1. ชื่อแผนงานวิจัย – การ
ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
พื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยและ
ภาคี

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ผศ.ดร.พิทยา ใจคา
(หัวหน้าโครงการ)
2. อ.ดร.เมษารัตน์ จันตะนี
(ผู้ร่วมงานวิจัย)
3. ผศ.สัญญาลักษณ์
ศุภนาม (ผูร้ ่วมงานวิจัย)
4. รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล
ชื่อโครงการ - การพัฒนา
(ผู้ร่วมงานวิจัย)
รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 5. ผศ.กานต์มณี ไวยครุฑ
เชิงประวัติศาสตร์บนพื้นฐาน
(ผู้ร่วมงานวิจัย)
ทรัพยากรชุมชนของเครือข่าย 6. อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ
ศรีอยุธยา
(ผู้ร่วมงานวิจัย)
7. อ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล
(ผู้ร่วมงานวิจัย)
8. อ.กรรณิการ์ มาระโภชน์
(ผู้ร่วมงานวิจัย)
9. อ.ดร.ฬิฎา สมบูรณ์
(ผู้ร่วมงานวิจัย)
2. โครงการวิจัยเรื่อง ความพึง น.ส.ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน
พอใจของผู้รับบริการจาก
ให้บริการของ เทศบาล
ต.หนองเสือ ต.บึงบา
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
4. ผลิตภัณฑ์ วาฟเฟิลเห็ดกรอบ อ.ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ด
กลางบ้าน) ต.บ้านกลาง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP
5. ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ
ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคา
เกษตร (กล้วยตาก)
ต.ทัพราช อ.ตาพระยา
จ.สระแก้ว โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP
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วันที่/สถานที่
1. ต.บางกระบือ
2. ต.บ้านงิ้ว
3. ต.เชียงรากใหญ่
4. ต.บางเตย
อ. สามโคก
จ.ปทุมธานี
ระยะเวลาพฤศจิกายน
2562-เดือนตุลาคม
2563

เครือข่าย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เทพสตรี
3. มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราไพพรรณี

เดือนกรกฎาคม

เทศบาลต.หนองเสือ
ต.บึงบา อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี

(กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ฟาร์มเห็ดกลางบ้าน)
ต.บ้านกลาง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี

(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์ม
เห็ดกลางบ้าน)
ต.บ้านกลาง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี

หมู่11 ต.ทัพราช
อ.ตาพระยา
จ.สระแก้ว

วิสาหกิจชุมชน แปรรูป
ทางการเกษตร (กล้วย
ตาก) หมู่11 ต.ทัพราช
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
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ชื่อโครงการ
6. ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีบ้าน
พรสวรรค์ ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
กระเป๋า เสื้อ หมอนบ้าน
พรสวรรค์ ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP
7. ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอมือบ้าน
วังยาว ต.คลองหินปูน อ.วังน้า
เย็น จ.สระแก้ว
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP
8. โครงการเครื่องดูดเศษหญ้า
ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
และวิชาชีพทางด้านการเกษตร
9. หน่วยจัดการระดับจ.สาหรับ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ขนาดเล็ก ร่วมกับสานัก
สร้างสรรค์โอกาส (สานัก 6)”
10. การพั ฒ นาแผนเศรษฐกิ จ
ชุ ม ช น แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม :
กรณีศึกษาบ้านคลองบางหลวง
ไหว้พระ ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
11. แนวทางการพั ฒ นาตรา
สินค้า และบรรจุภัณฑ์น้าพริ ก
ปลาป่ น กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผู้
เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
12. แนวทางการส่งเสริมอาชีพ
ชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้าน
คลองเจ้า ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
13. การศึ ก ษาแนวทางในการ
พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น
กรณี ศึ ก ษา ชุ ม ชนคลองบาง
หลวง หมู่ 9 ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
14. แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ตาม
ศาสตร์พระราชาของ
จ.สระแก้ว

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.นเรศ ยะมะหาร

วันที่/สถานที่
เครือข่าย
กลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์ กลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ า ทอ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ า ทอ
กระเป๋า เสื้อ หมอน
กระเป๋า เสื้อ หมอน
2 หมู่ 8 บ้านพรสวรรค์
ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ
ภู่ประเสริฐ

กลุ่มผ้าทอมือบ้านวัง
ยาว

อ.วิเชียร พุทธศรี

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เครือข่ายเกษตรราชภัฏ
อุบลราชธานี

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์
ตติยะลาภะ

จ.ปทุมธานี

กลุ่ ม ผ้ า ทอมื อ บ้ า นวั ง
ยาว 57 ม.3
ต.คลองหินปูน
อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว

ส า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพสานักสร้างสรรค์
โอกาส (สานัก 6)”
บ้ า นคลองบางหลวง บ้านคลองบางหลวงไหว้
ไหว้พระ ต.คูบางหลวง พระ ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว
อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

อ.วิณากร ที่รัก

อ.วิษชญะ ศิลาน้อย

วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผู้ เ ลี้ ย ง
ปลาดุ ก คลองบางโพธิ์
อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี

อ.รวิธร ฐานัสสกุล

บ้านคลองเจ้า ต.คูบาง บ้านคลองเจ้า
หลวง อ.ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง
จ.ปทุมธานี
อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี
ชุม ชนคลองบางหลวง ชุ ม ชนคลองบางหลวง
หมู่ 9 ต.คูบางหลวง
หมู่ 9 ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว
อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

อ.ปรียาภา เมืองนก

อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฏ
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จ.สระแก้ว

วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผู้ เ ลี้ ย ง
ปลาดุกคลองบางโพธิ์
อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี

ผู้ประกอบการ
ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น,เจ้าหน้าที่
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ชื่อโครงการ

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

15. การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์

16. การพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเมือง
ย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน
จ.สระแก้ว
17. การพัฒนากลยุทธ์ทาง
ตลาดของวิสาหกิจชุมชน
จ.สระแก้ว
18. ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท่องเที่ย วเชิงเกษตรเพื่อความ
ยั่งยืนของชุมชน จ.สระแก้ว
19. การศึกษาตารับยาสมุนไพร
ของหมอพื้นบ้านใน ต.บ่อเงิน
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
20. การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย
การเพิ่มการบริการมูลค่าสูงของ
จ.สระแก้ว
21. การพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

อ.ดร ผมหอม เชิดโกทา

22. การจัดการความรู้ของ
ชุมชน อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

ผศ.ชวาลา ละวาทิน

23. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์
นาคภิบาล

วันที่/สถานที่

ต.คลองน้าใส
ต.ท่าข้าม ต.เมืองไผ่
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
บ้านคลองจาน
จ.สระแก้ว

เครือข่าย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และปลัดองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน จ.สระ
แก้ว จานวน 30 คน
ต.คลองน้าใส
ต.ท่าข้าม ต.เมืองไผ่
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
บ้านคลองจาน
จ.สระแก้ว

อ.ดร ภัทรพล ชุ่ม

จ.สระแก้ว

อ.ดร.นภาพร สิงห์นวล

ต.บ้านแก้ง อ.เมือง
จ.สระแก้ว

อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม

ต.บ่ อ เงิ น อ.ลาดหลุ ม ต.บ่ อ เงิ น อ.ลาดหลุ ม
แก้ว จ.ปทุมธานี
แก้ว จ.ปทุมธานี

อ.ดร. อมรรักษ์ สวนชูผล

จ.สระแก้ว

โรงพยาบาลวังน้าเย็น ,
โรงพยาบาลวัฒนานคร,
ผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์
นาคภิบาล

ต.คลองสาม
ต.คลองห้า
ต.คลองหก
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
ต.คลองห้า
ต.คลองหก
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

ต.คลองสาม
ต.คลองห้า
ต.คลองหก
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ต.คลองห้า
ศูนย์การสัมมาชีพชุมชน
ต.คลองหก
ต.คลองสาม
ต.คลองห้า
ต.คลองหก
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

ต.คลองสาม
ต.คลองห้า
ต.คลองหก
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
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ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน 234 แห่ง ใน
จ.สระแก้ว
ต.บ้านแก้ง อ.เมือง
จ.สระแก้ว
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ชื่อโครงการ
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
24. การพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบ ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด
เกษตรอินทรีย์

วันที่/สถานที่
ต.คลองห้า
ต.คลองหก
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.4
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
มากกว่า 9 โครงการ

24 โครงการ

5 คะแนน

เครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ต.คลองห้า , ศูนย์การ
สัมมาชีพชุมชน
ต.คลองหก,
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ชุ ม ชน
ท่องเที่ยว otop นวัตวิถี
บ้านคลองสาม

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสาร
2.4 (1)
แบบเสนอโครงการ ชื่อโครงการ – การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
ประวัติศาสตร์บนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนของเครือข่ายศรีอยุธยา
2.4 (2)
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP
จ.ปทุมธานี
2.4 (3)
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP จ.สระแก้ว
2.4 (4)
ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย ประจาปี 2563 ครั้งที่ 1 (อ.ดร.สุนทรี)
2.4 (5)
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนงานปกติ Non-Flagship Program
ประจาปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.4
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
1) ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทกั ษ์ 2) ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
3) นางวารุณี จันทพึ่ง 4) น.ส.ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน
5) นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th
E-mail : research@vru.ac.th
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
: การบริการวิชาการต่อสังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

 ข้อ 1. มหาวิทยาลัยมีการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการเลือกชุมชนเป้าหมาย และมีการจัดทาแผน
บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ตามจุดเน้นหรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการกาหนดนโยบายด้านบริการ
วิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนและท้องถิ่น โดยได้น้อมนาพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็ จพระวชิ รเกล้ าเจ้ าอยู่ หัวที่ พระราชทานแก่อ ธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏทั่ วประเทศ โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ทาหน้าที่พัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ภายในพื้นที่รับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการกาหนดนโยบายมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยดาเนินการในปีการศึกษา 2562 เข้าสู่การขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ท้องถิ่น ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (เอกสารหมายเลข 3.1.1(1)) ที่มีคณะกรรมการจากทุกคณะร่วม
ขับเคลื่อน และดาเนินการ
2) ในปี ง บประมาณ 2563 (เดื อนกั น ยายน 2562 – ตุ ล าคม 2563) มหาวิ ท ยาลั ย โดย
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ผู้บริหารสานักส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการวิชาการ และอาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ท่าน
ดร.พินิจ บุญเลิศ เพื่อปรึกษาหารือการดาเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 ตุ ลาคม 2562 จากนั้น รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น และผู้จัดการพื้นที่ร่วมประชุมกับ
นายอาเภอจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว (เอกสาร
หมายเลข 3.1.1(2)) เพื่อคัดเลือกชุมชนเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน โดยในปีงบประมาณ 2563 จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย มหาวิทยาลัยร่วมกับพัฒนาการจังหวัด ดังนี้
1. พิจารณาจากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
(รายได้ต่ากว่าเกณฑ์ คือ ต่ากว่า 38,000 บาท/คน/ปี ) โดยพิจารณาตามหมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้
ในตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี โดยคิดรายได้ทั้งหมดของทุกคนในครัวเรือน จากรายได้
จากอาชีพหลัก รายได้จากอาชีพรองหรืออาชีพเสริม รายได้อื่นๆ
2. ศักยภาพในการพั ฒ นาชุ ม ชน เช่ น ความเข้ ม แข็ ง ของผู้ น าชุ ม ชน และความร่ว มมื อ ของ
ประชาชนในชุมชน
ผลจากการพิ จ ารณาและคัดเลือกชุม ชนเป้า หมายในระดับ ต าบล ด าเนิ นการในระดั บ ตาบล
จานวน 4 อาเภอ 10 ตาบล ประกอบด้วย
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อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว

ตาบล
1. ระแหง
2. คูบางหลวง
3. คูขวาง
4. บ่อเงิน
5. หน้าไม้
สามโคก
6. บ้านงิ้ว
7. คลองควาย
หนองเสือ
8. บึงชาอ้อ
9. ศาลาครุ
คลองหลวง
10. คลองห้า
ในส่ ว นจั ง หวั ด สระแก้ ว นั้ น เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2562 ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย โดย
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ อ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี
ผู้บริหารสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และอาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว เข้าพบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ท่านวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ เพื่อหารือการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชนและท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว จากนั้น อ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว ผู้บริหารสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และอาจารย์นักพัฒนา
ท้องถิ่น และผู้จัดการพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมกับนายอาเภอ และพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เพื่อ
คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย โดยมีเกณฑ์ในการพิจ ารณาและคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย มหาวิทยาลัยร่วมกับ
พัฒนาการจังหวัดดังนี้
1. พิจารณาจากจุดเน้นในการพัฒนาตามพื้นที่ของจังหวัด เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
(เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี)
2. ศักยภาพในการพั ฒ นาชุ ม ชน เช่ น ความเข้ ม แข็ ง ของผู้ น าชุ ม ชน และความร่ว มมื อ ของ
ประชาชนในชุมชน
ผลจากการพิจารณาและคัดเลือกชุมชนเป้าหมายในระดับตาบล ดาเนินการใน 9 อาเภอ 11
ตาบล ประกอบด้วย
อาเภอ
ตาบล
เมืองสระแก้ว
1. บ้านแก้ง
คลองหาด
2. หนองไก่เถื่อน
วังน้าเย็น
3. ทุ่งมหาเจริญ
วัฒนานคร
4. หนองตะเคียนบอน
เขาฉกรรจ์
5. เขาฉกรรจ์
ตาพระยา
6. ทัพราช
7. ทัพเสด็จ
อรัญประเทศ
8. คลองน้าใส
9. เมืองไผ่
วังสมบูรณ์
10. วังใหม่
โคกสูง
11. โนนหมากมุน่
3) เมื่อแต่ละคณะได้พื้นที่ในการดาเนินโครงการแล้ว มหาวิทยาลัยโดยสานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการร่วมกับคณะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและ
ท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (เอกสารหมายเลข 3.1.1(3)) เพื่อหารือ
แนวทางในการดาเนินการร่วมกัน และจัดทาเป็นแผนพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
2563 ต่อไป
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
คาสั่งที 3174/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการยกระดับพัฒนา
3.1.1(1)
คุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.1.1(2)
หนังสือราชการเรื่อง ขอหารือโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
3.1.1(3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
 ข้อ 2. มหาวิทยาลัยมีการกากับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการโดยให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการ
ด าเนิ น การในกิ จ กรรมที่ ส ร้ า งประโยชน์แ ก่ ชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น ตามความเชี่ ยวชาญของคณะและ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยโดยสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ร่วมกันคัดเลือกผู้จัดการพื้นที่ เพื่อแบ่งพื้นที่โดยมี คณะกรรมการดาเนินงานที่มาจากทุกคณะ โดยคาสั่ง
แต่งตั้งผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager) พื้นที่ละ 1 ท่าน และคณะกรรมการดาเนินงาน โดยให้อาจารย์
นักพัฒนาท้องถิ่น จานวน 10 ท่าน เป็นผู้ประสานงานในการดาเนินการ และลงพื้นที่เป้าหมาย พร้อมทั้ง
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของแต่ละพื้นที่แยกเป็นคณะ ดังนี้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่

ผู้รับผิดชอบ

1. อ.องอาจ ทับบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ
ต.ระแหง
อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/
ผู้ประสานงาน

คณะกรรมการดาเนินงาน

อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
(สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ)

1. ผศ.อาพล เทศดี
2. ผศ.กนกนาฏ พรหมนคร
3. อ.กันยารัตน์ เอกเอี่ยม

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/
ผู้ประสานงาน

คณะกรรมการดาเนินงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่

ผู้รับผิดชอบ

1. อ.ดร.นุชรัฐ
บาลลา

พื้นที่รับผิดชอบ
ต.ทุ่งมหาเจริญ
อ.วังน้าเย็น
จ.สระแก้ว

อ.วราวุฒิ คาพานุช
(มรว. สระแก้ว)

1. ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
2. อ.ธนา กั่วพานิช

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่

ผู้รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/
ผู้ประสานงาน

1

ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี

อ.วิณากร ที่รัก
(สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ)

2

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

อ.รวิธร ฐานัสสกุล
(สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ)

ต.คลองควาย
อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี
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คณะกรรมการดาเนินงาน
1. อ.อภิญญา อุตระชัย
2. อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตา
นนท์
3. อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
1. อ.นาตยา ดวงประทุม
2. อ.ฉัตรประภา ศิรริ ัตน์
3. อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
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ที่

ผู้รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ

3. อ.ธธิธา เวียงปฏิ

ต.หนองตะเคียน
บอน อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/
ผู้ประสานงาน

อ.เทอดเกียรติ แก้วพวง
(มรว. สระแก้ว)

คณะกรรมการดาเนินงาน
1. อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์
2. อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี
3. อ.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่

ผู้รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ

1. ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะ ต.คูขวาง
โพธา
อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี
2. อ.ดร.บุษยา จูงาม
ต.หน้าไม้
อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/
ผู้ประสานงาน

อ.วิษชญะ ศิลาน้อย
(สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ)
อ.ปรียาภา เมืองนก
(สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ)

คณะกรรมการดาเนินงาน
1. อ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
2. ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา
3. อ.สุจาริณี สังข์วรรณะ
1. อ.ไพรินทร์ มีศรี
2. ผศ.ดร.เยาวภา แสงพยับ
3. อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

ผู้รับผิดชอบ

พื้นที่ที่รับผิดชอบ

1. อ.พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ต.บ่อเงิน
อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี
2. อ.ศิริขวัญ บุญธรรม ต.บ้านงิ้ว
อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี
3. ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย สาย ต.บ้านแก้ง
บุญจวง
อ.เมือง
จ.สระแก้ว

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/
ผู้ประสานงาน

อ.ปรียาภา เมืองนก
(สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ)
อ.รวิธร ฐานัสสกุล
(สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ)
อ.เทอดเกียรติ แก้วพวง
(มรว. สระแก้ว)

คณะกรรมการดาเนินงาน

1. ผศ.จิระศักดิ์ สังเมฆ
2. ผศ.ประกาศิต ประกอบผล
1. อ.ดร.สมทรง บรรจงธิติ
ทานต์
2. อ.มนตรี ชินสมบูรณ์

คณะวิทยาการจัดการ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

พื้นที่ที่รับผิดชอบ

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/
ผู้ประสานงาน

1. อ.นิรินธนา บุษปฤกษ์

ต.บึงชาอ้อ
อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี

อ.วิณากร ที่รัก
(สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ)

2. อ.ดร.ธันยธร ติณภพ

ต.เมืองไผ่
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว

อ.เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา
(มรว. สระแก้ว)

คณะกรรมการดาเนินงาน
1. ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์
นาคภิบาล
2. อ.ภัทรภร พุฒพันธ์
3. อ.พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี
1. อ.ดร.อัญชลี เยาวราช
2. อ.วัชรพล วงศ์จันทร์
3. อ.ปริยากร สว่างศรี

คณะครุศาสตร์
ที่
1.

ผู้รับผิดชอบ
อ.ดร.สุภัชฌาน์
ศรีเอี่ยม

พื้นที่รับผิดชอบ
ต.ศาลาครุ
อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/
ผู้ประสานงาน
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
(สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ)
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3. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
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ที่
2.

ผู้รับผิดชอบ
อ.นพพล จันทร์
กระจ่างแจ้ง
(คณะครุศาสตร์)

พื้นที่รับผิดชอบ
ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/ คณะกรรมการดาเนินงาน
ผู้ประสานงาน
อ.วราวุฒิ คาพานุช
1. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
(มรว. สระแก้ว)
2. อ.พูนพชร ทัศนะ
3. อ.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ที่
1.

ผู้รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ

อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา ต.คลองน้าใส
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/ คณะกรรมการดาเนินงาน
ผู้ประสานงาน
อ.เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา
1. ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปณ
ู ะ
(มรว. สระแก้ว)
2. อ.ดร.นภาพร สิงห์นวล
3. อ.ชนัญชิตา อรุณแข

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว
ที่

ผู้รับผิดชอบ

1.

อ.กีรฉัตร วันช่วย

2.

อ.คณิต เรืองขจร

3.

อ.จารุนันท์ ไชยนาม

4.

อ.ฉัตรชัย เสนขวัญ
แก้ว

5.

อ.ดร.เจนจิรา นามี

พื้นที่รับผิดชอบ
ต.คลองไก่เถื่อน
อ.คลองหาด
จ.สระแก้ว
ต.ทัพราช
อ.ตาพระยา
จ.สระแก้ว
ต.ทัพเสด็จ
อ.ตาพระยา
จ.สระแก้ว
ต.วังใหม่
อ.วังสมบูรณ์
จ.สระแก้ว
ต.โนนหมากมุ่น
อ.โคกสูง
จ.สระแก้ว

อ.นักพัฒนาท้องถิ่น/
ผู้ประสานงาน
อ.ปุณณานันท์ พันธ์แก่น
(มรว. สระแก้ว)

คณะกรรมการดาเนินงาน
1. อ.รังสรรค์ ลีเบี้ยว

อ.ปุณณานันท์ พันธ์แก่น
(มรว. สระแก้ว)

1. อ.ณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูล
วงศ์

อ.เพ็ญศรี ชิตบุตร
(มรว. สระแก้ว)

1. อ.พรรณี พิมพ์โพธิ์

อ.วราวุฒิ คาพานุช
(มรว. สระแก้ว)

1. อ.วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิ
เมธ
2. อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
1. อ.ปณัท สุขสร้อย
2. อ.ฉัตรเกษม ดาศรี

อ.เพ็ญศรี ชิตบุตร
(มรว. สระแก้ว)

สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น/
ผู้ประสานงาน
อ.วิษชญะ ศิลาน้อย
อ.วิณากร ที่รัก
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
อ.ปรียาภา เมืองนก
อ.รวิธร ฐานัสสกุล

1. อ.วิษชญะ ศิลาน้อย
ต.คลองห้า
อ.วิณากร ที่รัก
อ.คลองหลวง
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ จ.ปทุมธานี
อ.ปรียาภา เมืองนก
อ.รวิธร ฐานัสสกุล

คณะกรรมการดาเนินงาน
1. อ.วิษชญะ ศิลาน้อย
2. อ.วิณากร ที่รัก
3. อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
4. อ.ปรียาภา เมืองนก
5. อ.รวิธร ฐานัสสกุล

โดยมี คู่ มื อ การด าเนิ น งานโครงการยกระดั บ พั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชน และท้ อ งถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ให้มีส่วนร่วมในการดาเนินการในกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ ตามความเชี่ยวชาญของคณะ
โดยให้แต่ละคณะเลือกพื้นที่เป้าหมาย ตามศักยภาพของคณะ และให้ อาจารย์นักพัฒนา จานวน 10 คน ทา
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หน้าที่ประสานงานให้แต่ละคณะ (เอกสารหมายเลข 3.1.2(1)-(2)) และมีการประชุมคณะกรรมการดาเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นฯ เพื่อติดตามการดาเนินงานโครงการ
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
คาสั่งที่ 3174/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
3.1.2(1)
ชีวิตชุมชนและท้องถิ่นเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างยั่งยืน
3.1.2(2)
คาสั่งที่ 3455/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (แก้ไขเพิ่มเติม)
3.1.2(3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวติ และท้องถิ่น ใน
วันที่ 17 มกราคม 2563 และวันที่ 29 มกราคม 2563
 ข้อ 3. มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน และท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยโดยสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการร่วมกับ หน่วยงานภายนอก จัดทา
บั น ทึ กข้อตกลงความร่ว มมื อโครงการพั ฒ นาคุณ ภาพของประชาชนจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ระหว่ า ง จั ง หวั ด
ปทุม ธานี กับมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ เพื่ อบู รณาการและส่ งเสริม
ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในครัวเรือนที่มีคุณภาพชีวิตต่ากว่าเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดี
จากผลการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน และจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ อันจะเป็นการลด
ความเหลื่อมล้า สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมแก่ครัวเรือนเป้ าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (2) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครัวเรือนเป้าหมายน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
(3) เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดปทุมธานีในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
หนังสือราชการขอเข้าพบผู้วา่ ราชการ, นายอาเภอ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
3.1.3(1)
สระแก้ว
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพของประชาชนจังหวัด
3.1.3(2)
ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีและ
3.1.3(3)
จังหวัดสระแก้ว
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 ข้อ 4. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิช าการ เพื่อให้ผู้เรียน
มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี
การบูรณาการกับการบริการวิชาการ ดังนี้
ตารางสรุปการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2562
จานวน
ที่
คณะ/วิทยาลัย
ผลที่ได้จากการบูรณาการการเรียนการสอน
รายวิชา
กับการบริการวิขาการ
ที่บูรณาการ

1

เทคโนโลยีการเกษตร

1

2

นวัตกรรมการจัดการ

5

3

วิทยาการจัดการ

29

4

16

5

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ครุศาสตร์

6

สาธารณสุขศาสตร์

4

7

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

3

8

15

27

นักศึกษาใช้ความรู้ทักษะทางปัญญา การติดต่อสื่อสารในการจัด
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
นักศึกษาสามารถฝึกทักษะให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง
และนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้
นักศึกษาเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ต้นทุน ทาบัญชีรายรับรายจ่าย และ
สามารถนาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจได้
นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูจ้ ากการฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นการ
วิเคราะห์และวางแผนกิจกรรมต่างๆ
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะกระบวนการทางความคิดในการ
ออกแบบและสร้างสื่อการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
แก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการศึกษาในชั้นเรียน
นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติการตรวจประเมินสุขภาพ เพื่อวินิจฉัย
และรักษาพยาบาลเบื้องต้น การบันทึกข้อมูล การคัดกรอง การให้
คาแนะนา ในด้านสุขภาพกับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาเกิดทักษะจากการสาธิตการปฏิบัติการบารุงรักษาเครื่องยนต์
โดยสามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์และปฏิบัตไิ ด้จริง
นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจ เกิดทักษะ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การสรุปข้อมูล การถอดบทเรียน
รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อน
วัฒนธรรมของชุมชน โดยสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และ
ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจาวัน

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
3.1.4(1)

ชื่อเอกสาร

รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2562

 ข้อ 5. มหาวิทยาลัยมีก ารดาเนินการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยโดยสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ กับ
ชุมชนตาบลคลองห้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 มาอย่างต่อเนื่อง พบว่าประชาชนในตาบลคลองห้ามีการบริหาร
จัดการภายในชุมชน เป็นอย่างดี
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ในปีงบประมาณ 2559 ชุมชนได้รับงบประมาณโครงการประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และได้ขอคาแนะนาจากมหาวิทยาลัยในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน มหาวิทยาลัยได้ไปให้
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทาก้อนเห็ดนางฟ้าภูฏาน จนชุมชนสามารถผลิตก้อนเชื้อเห็ดไว้เพาะปลูกและ
จาหน่ายในชุมชน ต่อมาชุมชนได้มีการขยายโรงเรือนเพิ่ม เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการก้อนเชื้อเห็ดและ
ดอกเห็ดเพิ่มขึ้น หลังจากการติดตาม พบว่า มีเห็ดบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งชุมชนมีความต้องการนาเห็ดที่ไม่
สมบูรณ์มาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการแปรรูปเห็ดเป็นแหนมเห็ด
ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยโดยสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ร่วมกับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าไปให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าภูฏานเป็นแหนมเห็ด
หลังจากให้ความรู้ชุมชนได้ผลิตแหนมเห็ดบริโภคและจาหน่ายภายในชุมชน โดยได้รับองค์ความรู้ เรื่อง
การตลาด จากคณะวิทยาการจัดการ ทาให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากผลผลิตเห็ดได้ทั้งหมด รวมทั้งทาให้ชุมชน
ตาบลคลองห้ามีรายได้เพิ่มขึ้น
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยโดยสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการได้ลงพื้นที่เพื่อ
ติดตามและประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ ทั้งนี้ ได้ปรึกษากับกานันตาบลคลองห้า และได้
รับทราบถึงความต้องการของชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเพื่อจาหน่ายและสร้างรายได้ สานัก
ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการจึงได้จัดทาโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า (เอกสารหมายเลข 3.1.5(1)) โดยร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ในการไปให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน หลังจากที่สานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิช าการร่ว มกับ คณะต่า งๆ ได้ ไ ปให้ความรู้แก่ชุ มชนคลองห้าอย่ างต่อเนื่อง จนเกิดการรวมกลุ่ ม
ผู้สูงอายุในชุมชนตาบลคลองห้า จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคในชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมมือกัน การสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน
อย่างน้อย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตาบลคลองห้า กลุ่มเกษตรเดียวกันตาบลคลอง
ห้า (เกษตรปลอดภัยใจผู้บริโภค) กลุ่มไข่เค็มแม่บุญสืบ กลุ่มน้าสมุนไพรบ้ านคุณตา กลุ่มกระเป๋าผ้าคุณจิตร
กลุ่มฟาร์มสุขเล็กๆ ขนมเปี๊ยะ ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีการจัดการความรู้ของตนเอง และนามาเผยแพร่ให้ชุมชน
ใกล้เคียง ส่งผลทาให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่ม ขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ หลังจากนั้นชุมชน
สามารถนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยให้ความรู้ไปวางจาหน่ายในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 2 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (งานสินค้า OTOP ของดี 4 ภาค) และตลาดชุมชนบริเวณ
หน้าวัดหัตถสารเกษตร ตลาดหมู่ 5 และ10 เป็นต้น นอกจากนี้ชุมชนตาบลคลองห้า มีการประสานงานกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอก โดยผู้นาชุมชนได้นาชุมชนตาบลคลองห้าเข้าประกวดวิสาหกิจชุมชน ทาให้ชุมชน
ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด จากนั้นได้เข้าประกวดระดับภาค จนได้รับรางวัลที่ 2 ระดับภาคพื้นที่ภาคกลาง
โดยในปีงบประมาณปี 2562 สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ มีการลงพื้นที่ชุมชนตาบลคลองห้าเพื่อถอดองค์ความรู้ของชุมชนตาบลคลองห้า จัดทาเป็น
สารคดีโทรทัศน์เทิดพระเกียรติชุดพลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตอนที่ 9 ผัก สืบสาส์น
และในปีงบประมาณ 2563 ได้ดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น (เอกสาร
หมายเลข 3.1.5(2)) ในระยะที่ 1 ได้ดาเนินการสารวจและสืบค้นข้อมูลชุมชนเชิงลึก ทาให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน
ปัญหาความต้องการ ศักยภาพของชุมชน และประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชน ได้แผนที่แสดงศักยภาพ
ของชุมชน และได้รูปแบบการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมของตาบลคลองห้า อีกทั้งยังได้จัดทาโครงการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษา ซึ่งในระยะที่สองมี
แผนการดาเนินงานคือการจัดอบรมการทาการเกษตรแบบปลอดภัยให้กบั ประชาชนที่สนใจทั้งตาบลคลองห้า
มีแผนการดาเนินงานในด้านการจัดทาตลาดนัดชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการทาบรรจุภัณฑ์และสลาก
สินค้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ทาขนมอบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
สรุปโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
3.1.5(1)
ตราสินค้า ปีงบประมาณ 2561
กนผ.04 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีและ
3.1.5(2)
จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2563

 ข้อ 6. มหาวิทยาลัยมีการกากับติดตามผลการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยมีการเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้
อย่ า งยั่ ง ยื น ตามค าสั่ ง ที่ 3173/2562 ลงวั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2562 โดยคณะกรรมการมี ห น้ า ที่ ใ ห้
ข้อเสนอแนะด้านการติดตามผล และสนับสนุน ร่วมตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานการศึกษา
ข้อมูลชุมชน ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการดาเนินงานของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
(เอกสารหมายเลข 3.1.6 (1)) ทั้งนี้คณะกรรมการได้ดาเนิ นการติดตามการดาเนินงานเป็นระยะ โดยมี
บันทึกข้อความถึงผู้จัดการพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของงาน บันทึกข้อความถึงผู้จัดการพื้นที่ขอให้ส่ง
รายงานการด าเนิ น งาน จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงปรึ ก ษาหารื อ เมื่ อ พบปั ญ หาต่ า งๆ และรายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้จัดประชุมเพื่อให้ผู้ดาเนินงานนาเสนอความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุก รรมพืช เป็นการ
ทบทวนการดาเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้สรุปประเด็นสาคัญทั้ง 4
ประเด็น คือ 1.ทุนทางสังคม 2.ทุนทางเศรษฐกิจ 3.ทุนทางทรัพยากร 4.ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ
ของชุ ม ชน และส่ ง ให้ กับ ส านั กส่ ง เสริม การเรีย นรู้และบริการวิ ช าการภายในวั น ที่ 23 มกราคม 2563
(เอกสารหมายเลข 3.1.6 (2)) โดยได้รายงานผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
ถึงความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2563 ในวันที่
20 มกราคม 2563 ณ ห้อง สสร. 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (3))
วันที่ 29 มกราคม 2563 จัดประชุมทบทวนและสรุปการจัดทาฐานข้อมูลตาบล ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นการทบทวนการดาเนินงานและทาความเข้าใจในเป้าหมายการดาเนินงานร่วมกัน โดย
ขอให้ทุกพื้นที่ส่งข้อมูลสองส่วน คือ 1.ข้ อมูลพื้นฐานและข้อมูลการวิเคราะห์ (ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
1.ศักยภาพ 2.ปัญหาความต้องการ 3.ประเด็นการพัฒนา) 2.แผนภาพการวิเคราะห์ โดยส่งให้กับสานัก
ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (4)) และ
ได้รายงานผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง สสร.
302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (5)) รายงานผลการดาเนินงานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้อง สสร. 302 ชั้น 3
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าผู้จัดการพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ส่ง
รายงานสรุปข้อมูลบริบททั่วไป การวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา/ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาพื้นที่ ครบ
ทุกพื้นที่ (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (6))
วันที่ 13 มีนาคม 2563 จัดประชุมติดตามการดาเนินงานและสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน ณ ห้อง
ประชุม ชั้ น 2 ศูน ย์ป ระสานงานโครงการอนุ รักษ์พัน ธุกรรมพื ช เพื่ อสอบทานความชัด เจนของข้อมูล ที่
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดาเนินงาน และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในการระดมความรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง
และชัดเจนทั้ง 3 ด้าน คือ 1.ศักยภาพหรือจุดแข็ง 2.ปัญหาและความต้องการหรือจุดอ่อน 3.ข้อค้นพบใน
เชิงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบชุมชนนวัตกรรมของแต่ละพื้นที่ โดยให้ผู้รับผิดชอบส่งรูปแบบ
ชุมชนนวัตกรรมของแต่ละพื้นที่มายังสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ภายในวันที่ 20 มีนาคม
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2563 (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (7)) และได้รายงานผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้
รับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (8))
วันที่ 13 เมษายน 2563 สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการติ ด ตามการด าเนิ น โครงการฯ ผศ.เศกพร ตั น ศรีป ระภาศิ ริ ได้ มี บั น ทึ ก ข้อ ความถึ ง
ผู้รับผิดชอบโครงการทุกพื้นที่ ทั้งผู้จัดการพื้นที่และอาจารย์ นักพัฒนา ขอให้ส่งสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ระยะที่ 1 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 โดยส่งทั้งแบบรูปเล่มและ
ไฟล์ มาที่อีเมล์ของสานักส่งเสริมการเรียนรูฯ้ โดยมีรายละเอียด 4 ส่วน คือ 1.บทนา 2.ผลการศึกษาชุมชน
เบื้องต้น 3.ผลการวิเคราะห์ 4. รูปแบบการพัฒนาชุมชนนวัตกรรม (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (9))
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการติ ด ตามการด าเนิ น โครงการฯ ผศ.เศกพร ตั น ศรีป ระภาศิริ ได้ มี บั น ทึ ก ข้อ ความถึ ง
ผู้รับผิดชอบโครงการทุกพื้นที่ ทั้งผู้จัดการพื้นที่และอาจารย์นกั พัฒนา ขอให้ส่งแบบเสนอแผนงาน (กนผ.01)
แบบสรุปงบประมาณจาแนกตามโครงการ กิจกรรม (กนผ.02) และแบบเสนอขออนุมัติกิจกรรม (กนผ.04)
โดยส่งข้อมูลทั้ งหมดในรูปแบบไฟล์ มาที่อีเมล์ ของสานักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
2563 (เอกสารหมายเลข 3.1.6 (10))
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2563 ณ ห้อง สสร. 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ โดย
แจ้งผลการดาเนินงาน ดังนี้
- 24 เมษายน 2563 ผู้จัดการพื้นที่ส่งรายงานผลการดาเนินงานระยะที่ 1
- 5 พฤษภาคม 2563 ประชุมสรุปข้อพัฒนาในการดาเนินการระยะที่ 2
- 7 พฤษภาคม 2563 รองอธิการบดี (รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์) นาเสนอสรุปผลการดาเนินงาน
ระยะที่ 1 ต่อสภามหาวิทยาลัย
- 14 พฤษภาคม 2563 ผู้จัดการพื้นที่ ส่งข้อเสนอโครงการ ระยะที่ 2 (เอกสารหมายเลข
3.1.6 (11))
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จัดประชุมเพื่อนาเสนอรายละเอียดแบบข้อเสนอขออนุมัติกิจกรรม
(กนผ.04) ระยะที่สอง โดยมี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ และ อ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดีเป็นประธานใน
การประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และได้รายงาน
ผลเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ ทราบ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง สสร. 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
(เอกสารหมายเลข 3.1.6 (12))
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
3.1.6(1)
คาสั่งที่ 3173/2562 คณะกรรมการติดตามการดาเนินโครงการยกระดับพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.1.6(2)
บันทึกรายงานการประชุมวันที่ 17 มกราคม 2563
3.1.6(3)
ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุมและมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563
3.1.6(4)
บันทึกรายงานการประชุมวันที่ 29 มกราคม 2563
3.1.6(5)
ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุมและมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
3.1.6(6)
ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุมและมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563
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หมายเลขเอกสาร
3.1.6(7)
3.1.6(8)
3.1.6(9)
3.1.6(10)
3.1.6(11)
3.1.6(12)

ชื่อเอกสาร
บันทึกรายงานการประชุมวันที่ 13 มีนาคม 2563
ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุมและมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2563 วันที่ 9 เมษายน 2563
บันทึกข้อความที่ อว.0630.10/ว 157 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
บันทึกข้อความที่ อว.0630.10/ว 196 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุมและมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุมและมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ
6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.1
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
-รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
1) ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ 2) อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
3) อ.อัจจิมา มั่นทน
4) อ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ
5) น.ส.รัชนีกร พลเยี่ยม
6) น.ส.วิไลลักษณ์ การุญวงค์
7) น.ส.บุญญรักษา อรรถพันธ์ 8) นายเมธี ถูกแบบ
9) อาจารย์นักพัฒนา
10) นางสาวสุภาพร แซ่ภู่
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-9093026
โทรศัพท์ :
E-mail : learnoffice@vru.ac.th
E-mail :
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
: ระดับความสาเร็จของการบริการวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 4.51
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยโดยสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดาเนิน การสารวจความพึงพอใจ
ของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่ครอบคลุม
เป้าหมายการให้บริการ จานวน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1. กลุ่ ม เป้ า หมายชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายโครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น
ในพื้นที่ จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว

2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมภาคทฤษฎีสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับ
รถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

3. กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ ณ หอนิทัศน์
ราชภัฏ และอาคารแสดงผลงานนักศึกษา
4. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าใช้บริการ ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และบ้านชีววิถี
ผลสรุปความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
สรุปในภาพรวมของการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าใช้บริการ
ทั้งหมด 3,687 คน โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่ครอบคลุมเป้าหมายการให้บริการ โดยมี
ในภาพรวมจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง 4 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

ตารางสรุปผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการวิชาการ
กลุ่มเป้าหมาย

รายการประเมิน

1. ด้านกระบวนการ /
ขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ด้านการประชาสัมพันธ์
5. ด้านคุณภาพการบริการ
รวม

กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย
โครงการ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและ
ท้องถิ่น

กลุ่มเป้า
หมายผู้เข้ารับการ
อบรมในโครงการ
อบรมภาคทฤษฎี
สาหรับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถฯ

4.78

4.79

4.80

4.79

0.42

4.79

4.79

4.96

4.98

4.97

0.29

4.92

4.84
4.75
4.76
4.78

4.87
4.86
4.85
4.86

4.89
4.87
4.78
4.88

4.87
4.76
4.77
4.82

0.34
0.37
0.42
0.39

4.86
4.81
4.79
4.83
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นศ. และประชาชน โครงการอนุรักษ์
ทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชม พันธุกรรมพืชอัน
และเรียนรู้ ณ หอ
เนื่องมาจาก
นิทัศน์ราชภัฏ และ
พระราชดาริ
อาคารแสดงผลงาน และบ้านชีววิถี
นศ.
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โดยสรุปผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.83 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.92 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86
และด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านคุณภาพการบริการ และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.81 และ 4.79 ตามลาดับ และมีสรุปผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
3.2.1(1)
แบบประเมินความพึงพอใจ
3.2.1(2)
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
3.2.1(3)
สูตรขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน
 ข้อ 2. มีจานวนหมู่บ้านใน จ.ปทุมธานี จ.สระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลตาบลในการคัดเลือกชุมชนสาคัญ
เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน
ในปี ง บประมาณ 2562 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ดาเนิ น โครงการพั ฒ นาชุ มชนผ่ า นโครงการพั น ธกิจ
สัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท รวมจานวนทั้งสิ้น 52 หมู่บ้าน
โดยดาเนินการในพื้นที่ จ.ปทุมธานี 27 หมู่บ้าน และในพื้นที่ จ.สระแก้ว 25 หมู่บ้าน โดยมีฐานข้อมูลชุมชนที่
ส าคั ญ เพื่ อ ใช้ ในการพั ฒ นาท้ องถิ่น ในส่ ว นของระบบรายงานความก้า วหน้ า โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต าม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (ตามเอกสารหมายเลข 3.2.2(1) หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบไปด้วย op1-op6 ได้แก่ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่
ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้า รายงานผลการดาเนิน
โครงการ เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และเรื่องเล่าความสาเร็จ เป็นต้น และมีฐานข้อมูลชุมชน (ตามเอกสาร
หมายเลข 3.2.2(2) หน้าเว็บไซต์สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชน อาชีพดั้งเดิม จานวนครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนา ประเภทสิ่งที่เข้าไปพัฒนา สถานะกลุ่มอาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น รูปภาพกิจกรรม เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และเรื่องเล่าความสาเร็จ เป็นต้น
และมีฐานข้อมูลชุมชน โครงการชุมชนนวัตกรรม ประกอบด้วยพื้นที่ดาเนินงานรายละเอียดชุมชน ข้อมูล
ประเด็ น ปั ญ หาข้ อ มู ล ความต้ อ งการเชิ ง พื้ น ที่ ผ่ า นหน้ า เว็ บ ไซต์ ข องสถาบั น นโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตามเอกสารหมายเลข 3.2.2(3)
ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาดาเนินงานโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและท้องถิ่นฯ ทั้งใน จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว โดยพิ จารณาจากการดาเนินงานในปี 2562
คัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา จานวน 21 ตาบล โดยแบ่งเป็น จ.ปทุมธานี 10
ตาบล จ านวน 100 หมู่ บ้า น และ จ.สระแก้ว 11 ต าบล จานวน 142 หมู่บ้ าน รวมจ านวนทั้ง สิ้น 242
หมู่บ้าน ซึ่งจากผลการดาเนินงานในระยะที่ 1 ทาให้ได้ฐานข้อมูลชุมชนในระดับตาบล จานวน 21 ตาบล ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐานของตาบล จานวนครัวเรือนในชุมชน จานวนประชากรในชุมชน ข้อมูลปัญหา
และความต้องการของชุมชน ประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว เป็นต้น ซึ่งสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ (ตามเอกสารหมายเลข 3.2.2(4)
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
3.2.2(1)
ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
http://engagement.vru.ac.th/
3.2.2(2)
เว็บไซต์ http://scengage.vru.ac.th/eng/detail_all.php
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
3.2.2(3)
เว็บไซต์ http://hsmi2.psu.ac.th/project/set/396
3.2.2(4)
เว็บไซต์ http://learn.vru.ac.th/engagement/index.php?
 ข้อ 3. จานวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม
ได้ โดยสามารถนาผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนยกระดับคุณภาพของ จ.ปทุมธานี และ จ.สระแก้ว โดยดาเนินการชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 52 ชุมชน มี
ผลงานที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม จานวน 25 ผลงาน ดังนี้
ที่
นวัตกรรม/ผลงาน
การนาผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา


1 การอบรมการทาไม้กวาดจากขวดพลาสติก


2 การส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3R

3 โจ๊กข้าวหอมมะลิแดงแผ่นขึ้นรูปด้วยเจลใบเครือหมา
น้อยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

4 แหนมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ

5 การประดิษฐ์กระถางจากผ้าขนหนู

6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมหมูโดยการเติมผงแก่น
ตะวัน

7 โครงการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พื้นบ้าน

8 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการสร้างอาชีพ

9 การเพาะต้นอ่อนงอกและการแปรรูปสาหรับ
ประกอบอาชีพ


10 ผักปลอดภัยบ้านแก่งสะเดา

11 ผลิตภัณฑ์น้าพริก(ตาแดง,ปลาร้า,พริกแกงส้มและ
หมี่กรอบ)

12 ผลิตภัณฑ์น้าพริกปลาป่น


13 ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา


14 การควบคุมสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเพาะเห็ด

15 การพัฒนาครู เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)

16 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพ่อการสร้าง
เสริมสุขภาวะสาหรับนักเรียน

17 การยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วย
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)

18 ผลิตภัณฑ์จากปลาร้า เช่น ปลาร้าผง ปลาร้าก้อน
น้าพริกปลาร้า และน้าปลาร้าปรุงสุก

19 ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ

20 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความต้องการของชุมชน ได้แก่
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ที่

21
22
23
24
25

นวัตกรรม/ผลงาน

การนาผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา

ปุ๋ยอินทรีย์นา้ น้าส้มควันไม้ น้ายาเอนกประสงค์ สบู่
เหลวสมุนไพร แชมพูสมุนไพร ยาหม่องไพล น้ามัน
ว่าน108 น้ามันเขียว ยาดมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์
เมี่ยงคา
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน
ผลิตภัณฑ์ไก่ไข่และกบจากการเลี้ยงแบบอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์จากมัน(มันเห็บ มันแกลบ และมันเลือด)
ที่มีชื่อตราสินค้าว่า “มันชายแดน”
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง
ข้าวเกรียบเกร็ดปลา

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
3.2.3(1)
ผลงานบริการวิชาการของคณะ


















ชื่อเอกสาร

 ข้อ 4. ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจานวนอาจารย์ทั้งสิ้น
416 คน (เอกสารหมายเลข 3.2.4(1)) มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 52.64
ในปีง บประมาณ 2562 มหาวิ ทยาลัย มีจ านวนนั กศึกษาทั้ง สิ้น 9,168 คน มีนั กศึกษาที่ เข้าร่ว ม
โครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 2,423 คน คิดเป็นร้อยละ 27.01
ตารางสรุปจานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชน ประจาปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 มีจานวนอาจารย์ทั้งสิน้ 416 คน (ไม่นับลาศึกษาต่อ) มีอาจารย์นักพัฒนาทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 41.01
คณะครุศาสตร์
คณะ
มีจานวนอาจารย์ทั้งสิ้น
69 คนมีอาจารย์
นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 65 คน
คิดเป็นร้อยละ 94.20

ชื่อโครงการ
1. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน พื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว วันที่ 16 – 18 และ 26 – 28 มิ.ย. 2562
2. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่พื้นที่คลองถ้าตะบัน หมู่ 10 ต.
ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี วันที่ 17 – 18 และ 28 มิ.ย. 2562
3. โครงการพั ฒนาครู ประจ าการแบบ Coaching และสร้ า ง
เครือข่ายใน จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว กิจกรรมพัฒนาทั กษะ
การอ่ า นออกเขี ย นได้ ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 ในพื้ น ที่ จ.
สระแก้ว และ จ.ปทุมธานี
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จานวนอาจารย์
ที่เข้าร่วม
5 คน
5 คน
7 คน

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะ

ชื่อโครงการ

4. โครงการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching และสร้างเครือข่าย
ใน จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว กิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อเพิม่
ศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET มิ.ย.
– ก.ย. 2562 ในพื้นที่ จ.สระแก้ว และ จ.ปทุมธานี
5. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน วันที่ 8-10 พ.ย. 2562 โรงเรียน
บ้านบ่อนางชิง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
6. โครงการ ครูวิทย์จติ อาสาและครูวิทย์เพื่อมวลชน วันที่ 27 พ.ย.
2562 โรงเรียนปัณณวิชญ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
7. โครงการ ครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง ครั้งที่ 5 โรงเรียนวัดพะยอม
วันที่ 27 พ.ย. 2562
8.โครงการ Christmas Festival โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
วันที่ 18 ธ.ค. 2562
9. โครงการ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
ชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลตาบลและจัดทาแผนปฏิบัติการเพิ่มรายได้
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.
สระแก้ว วันที่ 7-9 ม.ค. 2563
10. โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลตาบลและจัดทาแผนปฏิบัติการเพิ่ม
รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี วันที่ 9,16,28 ม.ค. 2563
11. โครงการ Volunteer English Camp ค่ายภาษาอังกฤษจิตอาสา
(สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ) วันที่ 29 ม.ค. 2563 โรงเรียนสังข์อ่าวิทยา
1. โครงการยกระดั บ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น
วิทยาการจัดการ
มีจานวนอาจารย์ทั้งสิ้น จ.ปทุมธานี วันที่ 16,18,19,23,25 และ 26 ธ.ค. 2562 ชุมชนบึงชา
อ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
49 คน มีอาจารย์
2. กิจกรรมบูรณาการความรู้ด้านการจัดการร่วมกับชุมชน สถานที่
นักพัฒนาที่เข้าร่วม
ชุมชนวัดเขียนเขต ต.บึงยีโ่ ถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดาเนินการวันที่ 7
โครงการกิจกรรมการ
มิ.ย. 2562
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
3. โครงการยกระดั บ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น
ร่วมกับชุมชน 21 คน
จ.สระแก้ว วันที่ 18 – 20 ธ.ค. 2562 ชุมชนเมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 42.86
จ.สระแก้ว
มนุษยศาสตร์และ
1. โครงการการพัฒนาเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยสู่กลุม่ อาชีพของชุมชน
สังคมศาสตร์
บ้านปลายคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ 3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.
ปีงบประมาณ 2563
มีจานวนอาจารย์ทั้งสิ้น ปทุมธานี วันที่ 3-4, 11, 22, 29 พ.ย. 62 6, 13 ธ.ค. 62 และ ก.พ. 63
2. โครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนและ
83 คน มีอาจารย์
วั ฒ นธร ร ม วั น ที่ 25 ม . ค . 2563 แ ล ะ 16 ก. พ. 256 3
นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
ในพื้นทีบ่ ้านงิ้ว ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
3. โครงการ ส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักผลไม้โรงเรียนบ้านไร่สาม
ร่วมกับชุมชน 33 คน คิด ศรี ต.บ้านไร่สามสี อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เพื่องานพันธกิจสัมพันธ์
เป็นร้อยละ 39.76
วันที่ 24 ธ.ค. 62 และ 13 ก.พ. 2563 ในพื้นทีบ่ ้านไร่สามสี อ.วัง
สมบูรณ์ จ.สระแก้ว
4. โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ในพื้นที่
จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว วันที่ 17,20 ธ.ค. 2562 และ 24 ม.ค.
2563 ชุมชน ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
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จานวนอาจารย์
ที่เข้าร่วม
25 คน

2 คน
1 คน
2 คน
4 คน
4 คน

6 คน

4 คน
6 คน
5 คน
10 คน
1 คน
10 คน
8 คน

1 คน

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มีจานวนอาจารย์ทั้งสิ้น
96 คนมีอาจารย์
นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 47 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.96
สาธารณสุขศาสตร์
มีอาจารย์จานวนทั้งสิ้น
25 คน มีอาจารย์เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 23 คน คิด
เป็น ร้อยละ 92

ชื่อโครงการ
5. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ในพื้นที่
จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว วันที่ 14 พ.ย., 20 ธ.ค. 62 และ17 ม.ค.
63 ในพื้นที่ ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ในพื้นที่
จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว วันที่ 17,20 ธ.ค. 62 และ 24 ม.ค. 63
ในพื้นที่ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
7. โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสาหรับนักเรียน
จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว เดือน ม.ค. –
มี.ค. 2563 ในพื้นที่โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว
มังคลาภิเษก จ.สระแก้ว
8. โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสาหรับนักเรียน
จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว เดือน ม.ค. – มี.ค. 2563 ในพื้นที่
โรงเรียนบ้านทุ่งพระ อ.เมือง จ.สระแก้ว
9. โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมอันมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข เดือน ม.ค. – มี.ค.
2563 ในพื้นที่โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
10. โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสาหรับนักเรียน
จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว เดือน ม.ค. – มี.ค. 2563 ในพื้นที่
โรงเรียนวัดเทียนถวาย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
11. โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมอันมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข เดือน ม.ค. – มี.ค.
2563 ในพื้นที่โรงเรียนบ้านไทรทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
12. โครงการ อ่านออกเขียนได้เพือ่ สร้างเสริมสุขภาวะสาหรับนักเรียน
จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว เดือน ม.ค. – มี.ค. 2563 ในพื้นที่
โรงเรียนวัดบางเตยนอก (ตามภาคอุทิศ) อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ต.ระแหง และ
ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

1. โครงการการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็น
ต้นแบบทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้องรังใน ต.สวนพริกไทย ต.สวน
พริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ดาเนินการในวันที่ 4 ก.ค. –
3 ส.ค. 2562
2. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ในพื้นที่
จ.สระแก้ว และ จ.ปทุมธานี ต.คลองควาย อ.สามโคก
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จานวนอาจารย์
ที่เข้าร่วม
1 คน
1 คน
2 คน

1 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
47 คน

20 คน

3 คน

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
มีจานวนอาจารย์ทั้งสิ้น
20 คน มีอาจารย์
นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 4
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มีจานวนอาจารย์ทั้งสิ้น
41 คนมีอาจารย์
นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.20
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
มีจานวนอาจารย์ทั้งสิ้น
34 คน มีอาจารย์
นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.76
มรว. สระแก้ว
มีจานวนอาจารย์ทั้งสิ้น
20 คน มีอาจารย์
นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 100

ชื่อโครงการ
1. โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตปลาร้ามอญอัดก้อนกึ่ง
สาเร็จรูป ชาวมอญบ้านศาลาแดงเหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
2. โครงการการพัฒนาชุมชนบ้านแก่งสะเดา การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือการทาผักปลอดสารพิษ

จานวนอาจารย์
ที่เข้าร่วม
3 คน
5 คน

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ต.ระแหง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

5 คน

1. โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่าน
การทางาร่วมกับชุมชน วันที่ 20 ก.พ. 63 ในพื้นทีเ่ ทศบาล
ต.ลาลูกกา อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
2. โครงการส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้เ ชิ งรุก ด้ านบริ การวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน วันที่ 27 มี.ค. 63 ในพื้นทีเ่ ทศบาล
ต.ลาลูกกา อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี

2 คน

1. โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.คลองไก่
เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว วันที่ 23 ธ.ค. 2562
2. โครงการการยกระดับคุ ณภาพชีวิต ชุมชนท้องถิ่น ต.ทั พราช
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วันที่ 23 ธ.ค. 2562
3. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ต.โนน
หมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว วันที่ 7 ม.ค. 2563
4. โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.ทัพเสด็จ
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วันที่ 7 ม.ค. 2563
5. โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.วังใหม่
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว วันที่ 6 ม.ค. 2563

4 คน
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จานวนนักศึกษา
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีจานวนนักศึกษาทั้งสิน้ 9,168 คน มีนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 2,476 คน คิดเป็นร้อยละ 27.01
คณะ

ชื่อโครงการ

1. โครงการค่ า ยพั ฒ นาศั ก ยภาพทั ก ษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน วันที่ 8-10 พ.ย. 2562 ชุมชนโรงเรียนบ้าน
บ่อนางชิง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
2. โครงการครูวิทย์จิตอาสาและครูวิทย์เพื่อมวลชน วันที่ 27 พ.ย.
2562 ชุมชนโรงเรียนปัณณวิชญ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
3. โครงการครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพี ยง ครั้งที่ 5 วันที่ 27 พ.ย. 2562
ชุมชนโรงเรียนวัดพะยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
4. โครงการ Christmas Festival วันที่ 18 ธ.ค. 2562 ชุมชนโรงเรียน
ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
5. โครงการ Volunteer English Camp ค่ายภาษาอังกฤษ
จิ ต อาสา (สาขาวิ ชาวิ ชาภาษาอั งกฤษ) วั น ที่ 29 ม.ค. 2563 ชุ ม ชน
โรงเรียนสังข์อ่าวิทยา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
6. โครงการ พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ กับชุมชนโรงเรียนใน
จ.ปทุมธานีและสระแก้ว วันที่ 14 ส.ค. 2562
7. โครงการการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู กับชุมชนโรงเรียนใน จ.ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี วันที่ 31 มิ.ย. 62 – 26 ก.ย. 62
8. โครงการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กับชุมชนโรงเรียนใน
จ.ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี วันที่ 30 พ.ค. 62-19 ก.ย. 62
มนุษยศาสตร์และ 1. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน จ.สระแก้ว 10-11 ก.ค. 2562 ชุมชน
สังคมศาสตร์
หมู่ 3 บ้านไร่สามสี ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
มีจานวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 2,032 คนมี 2. โครงการบ่ ม เพาะคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมพื้ น ฐานของสั ง คม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้แก่นักเรียนในระดับ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใน จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว
โครงการกิจกรรม
มิ.ย. – ก.ค. 2562 ชุมชนโรงเรียนเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานีและ จ.สระแก้ว
การเรียนรู้จากการ จานวน 40 โรงเรียน
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 3. โครงการบริการวิชาการพื้นฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรี (โรงเรียนใน
444 คน คิดเป็นร้อย จ.สระบุรี อ่างทอง ปราจีนบุรี) มิ.ย. – ก.ค. 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลภ์
อ่างทอง, โรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี โรงเรียนปราจีนราษฎรอารุง
ละ 21.85
4. การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยสู่กลุ่มอาชีพของชุมชน บ้านปลาย
คลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ 3 ต.บางโพธิ์ เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
วันที่ 3-4, 11, 22, 29 พ.ย. 62 วันที่ 6, 13 ธ.ค. 62 และ ก.พ. 63
5.ชื่อโครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการจัดการท่องเที่ยววิถีชุ มชนและ
วัฒนธรรม วันที่ 25 ม.ค. 2563 และวันที่ 16 ก.พ. 2563 ในพื้นที่บ้าน
งิ้ว ต.บ้านงิว้ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
6. โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีชวี ิติชุมชนพึ่งตนเอง วันที่ 27 พ.ย.
2562 และ 25 ธ.ค. 2562 ชุมชุมชนปฐมอโศก 66 หมู่ 5
ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม และชุมชนกลุม่ วิสาหกิจชุมชนลาน
ศิลป์บางเจ้าฉ่า ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ วิถีชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง
ครุศาสตร์
มีจานวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น จานวน 1,629
คน มีนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการกิจกรรม
การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน
1,040 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.84
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คณะ

ชื่อโครงการ

7. โครงการการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ตามวิถีพอเพี ยง วันที่ 3031 ธ.ค. 2562 ชื่ อ ชุ ม ชน ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ เขาหินซ้อน และสวนเกษตรทุ่งนาตาล ต.โนนหมากเค็ง
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ
แนวคิดการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง นาไปสู่การเป็น Young Smart
Farmer
8. โครงการ สื่อนี้เพื่อน้อง วันที่ 20 พ.ย. 2562 และ 18 ธ.ค. 2562
ชุมชน โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ จ.ปทุมธานี การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนคื อ การจั ด สื่ อ การเรี ย นการสอนให้ กั บ โรงเรี ย นที่
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาในช่วงวัย
วิทยาศาสตร์และ
1. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ชุมชนทัพหลวง
เทคโนโลยี
เดือน เม.ย. – มิ.ย. 2562
มีจานวนนักศึกษา
2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ชุมชนทัพหลวง
ทั้งสิ้น 856 คนมี
เดือนเม.ย. – มิ.ย. 2562
นักศึกษาที่เข้าร่วม 3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ชุมชนทัพหลวง
โครงการกิจกรรม
เดือนเม.ย. – มิ.ย. 2562
การเรียนรู้จากการ 4. โครงการฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน เดือนเม.ย. – มิ.ย. 2562
42 คน
5. โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการการใช้
คิดเป็นร้อยละ 4.90
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
6. โครงการ DISE สู่ชุมชน เดือน เม.ย. – มิ.ย. 2562
7. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต
วันที่ 1/9/11 มิ.ย. 2562
1.กิจกรรมบูรณาการความรู้ด้านการจัดการร่วมกับ ชุมชน ดาเนินการ
วิทยาการจัดการ
วั น ที่ 7 มิ . ย. 2562 สถานที่ ชุม ชนวั ด เขี ย นเขต ต.บึ ง ยี่ โ ถ อ.ธั ญ บุ รี
มีจานวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 2,765 คน มี จ.ปทุมธานี
นักศึกษาที่เข้าร่วม 2. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขายสินค้าผ่านตลาดดิจิทัลของ
สิ น ค้ า หั ต ถกรรม ด าเนิ น การวั น ที่ 20-23 พ.ย. 2562 สถานที่
โครงการกิจกรรมการ
สานักงานเกษตร อ.คลองหลวง และสานักงานเกษตร อ.ลาลูกกา
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ จ.ปทุมธานี
ร่วมกับชุมชน 276 คน
คิดเป็น ร้อยละ 9.98
เทคโนโลยีการเกษตร 1. โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตปลาร้ามอญอัด
มีจานวนนักศึกษา
ก้อนกึ่งสาเร็จรูป ชาวมอญบ้านศาลาแดงเหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทั้งสิ้น 144 คนมี
การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิร่วมกับชุมชนคือนวัตกรรมการผลิตปลาร้ามอญ
นักศึกษาที่เข้าร่วม อัดก้อนกึ่งสาเร็จรูป ดาเนินงานระหว่าง ก.พ. – มี.ค. 2563
โครงการกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.72
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คณะ

ชื่อโครงการ

สาธารณสุขศาสตร์
มีนักศึกษาจานวน
ทั้งสิ้น 515 คน มี
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน
349 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.77

1. โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพขององค์กรท้องถิ่น (สวนพริกไทย) ชื่อชุมชนสวนพริกไทย
ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ดาเนินงานระหว่าง มิ.ย.–
ก.ย.62
2. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ดาเนินการ มิ.ย. – ก.ย. 2562
3. โครงการการเตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์ในการเรียนรู้งานและทักษะการทางานด้านสาธารณสุข
พื้นฐาน ดาเนินการในเดือน มิ.ย. 2562
4. โครงการการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เ ป็น
ต้ นแบบทางสุ ขภาพของผู้ ป่ วยโรคเรื้ องรั งใน ต.สวนพริ กไทย ต.สวน
พริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ดาเนินการในวันที่ 4 ก.ค. – 3 ส.ค.
2562
5. โครงการการปฏิบัติสหกิจศึกษาประจาปีการศึกษา ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ดาเนินการระหว่าง เดือน มิ.ย.–ก.ย.62
6.กิจกรรมบ้าน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จ.ปทุมธานี ณ วัดบุญบาง
สิงห์ ดาเนินการในวันที่ 30 ต.ค. 2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
Big cleaning day
1. โครงการการส่งเสริมอาชีพพื้นฐานให้นักศึกษา กับชุมชนชื่อ ชุมชน
วัดธรรมนาวา วันที่ 26 – 30 พ.ย. 2562 จ.พระนคร ศรีอยุธยา
2. โครงการการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา กับชุมชน
เฟือ่ งฟ้านคร 5ง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี วันที่ 21 ส.ค. 2562

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มีจานวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 833 คนมี
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรม
การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน
120 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.41
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
มีจานวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 101 คน มี
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรม
การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน
20 คน
คิดเป็นร้อยละ
19.80

1. โครงการการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 1 มิ.ย. – 30 ก.ค. 2562
2. โครงการการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืนวันที่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2562 หมู่ 6 ต.ระแหง อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
3. โครงการการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 1 มิ.ย. – ก.ย. 2562 หมู่ 6 ต.คลองน้าใส อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว
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ที่เข้าร่วม
15 คน

56 คน
78 คน
60 คน

123 คน
17 คน
55 คน
65 คน

2 คน
16 คน

2 คน
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คณะ
งานวิชาศึกษาทั่วไป
มีจานวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
VGE109 ทั้งสิ้น 539 คน
มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 171 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.73

ชื่อโครงการ
1. “การเสริมทักษะเชิงประสบการณ์บัณฑิตจิตอาสา”
ระหว่าง พ.ย. 2562 – ก.พ. 2563

จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วม
171 คน

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
3.2.4 (1)
เว็บไซต์ : http://plan.vru.ac.th/ ข้อมูลสารสนเทศประจาปีการศึกษา 2562
 ข้อ 5. มีจานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลั ยโดยส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิ ชาการและคณะ ได้ดาเนิน งานพัน ธกิจ
สัมพันธ์ กับชุมชน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 พบว่า ประชาชนใน ต.คลองห้า
มีการบริหารจัดการภายในชุมชน เป็นอย่างดี
ในปีงบประมาณ 2559 ชุมชนได้รับงบประมาณโครงการประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และได้ขอคาแนะนาจากมหาวิทยาลัยในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน มหาวิทยาลัยได้ไปให้
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทาก้อนเห็ดนางฟ้าภูฏาน จนชุมชนสามารถผลิตก้อนเชื้อเห็ดไว้เพาะปลู กและ
จาหน่ายในชุมชน ต่อมาชุมชนได้มีการขยายโรงเรือนเพิ่ม เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการก้อนเชื้อเห็ดและ
ดอกเห็ดเพิ่มขึ้น หลังจากการติดตาม พบว่า มีเห็ดบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งชุมชนมีความต้องการนาเห็ดที่ไม่
สมบูรณ์มาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการแปรรูปเห็ดเป็นแหนมเห็ด
ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้โดยสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ร่วมกับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้า ไปให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าภูฏานเป็นแหนมเห็ด
หลังจากให้ความรู้ชุม ชนได้ ผลิตแหนมเห็ดบริโภคและจ าหน่า ยภายในชุ มชน โดยได้รับ องค์ความรู้เรื่อง
การตลาดจากคณะวิทยาการจัดการ ทาให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากผลผลิตเห็ดได้ทั้งหมด รวมทั้งทาให้ชุมชน
ต.คลองห้ามีรายได้เพิ่มขึ้น
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยโดยสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการได้ลงพื้นที่เพื่อ
ติดตามและประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ ทั้งนี้ได้ปรึกษากับกานัน ต.คลองห้า และได้รับทราบ
ถึงความต้องการของชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเพื่อจาหน่ายและสร้างรายได้ สานักส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการวิชาการจึงได้จัดทาโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และตราสินค้า โดยร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในการไปให้
ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน หลังจากที่สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการร่วมกับคณะต่างๆ ได้ไป
ให้ความรู้แก่ชุมชนคลองห้าอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ต.คลองห้า จัดตั้งเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมมือกัน การสร้างเครือข่ายกลุ่ม อาชีพวิ สาหกิจ ชุม ชน อย่ างน้ อย 2 กลุ่ ม กลุ่ม วิส าหกิจชุ มชนเกษตร
ปลอดภัย ต.คลองห้า กลุ่มเกษตรเดียวกัน ต.คลองห้า (เกษตรปลอดภัยใจผู้บริโภค) กลุ่มไข่เค็มแม่บุญสืบ
กลุ่ ม น้ าสมุ น ไพรบ้ า นคุณ ตา กลุ่ ม กระเป๋ า ผ้ า คุณ จิ ต ร กลุ่ ม ฟาร์ม สุ ขเล็ กเล็ กขนมเปี๊ ย ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม มี
การจัดการความรู้ของตนเอง และนามาเผยแพร่ให้ชุมชนใกล้เคียง ส่งผลทาให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้
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เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ หลังจากนั้นชุมชนสามารถนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยให้ความรู้ไป
วางจาหน่ายในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 2 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (งาน
สินค้า OTOP ของดี 4 ภาค) และตลาดชุมชนบริเวณหน้าวัดหัตถสารเกษตร ตลาดหมู่ 5 และ10 เป็นต้น
นอกจากนี้ชุมชน ต.คลองห้ามีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายภายนอก โดยผู้นาชุมชนได้นาชุมชน ต.คลอง
ห้าเข้าประกวดวิสาหกิจชุมชน ทาให้ชุมชนได้รับรางวัลที่ 1 ระดับ จังหวัด จากนั้นได้เข้าประกวดระดับภาค
จนได้รับรางวัลที่ 2 ระดับภาคพื้นที่ภาคกลาง
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยโดยสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการมีการลงพื้นที่
ชุมชน ต.คลองห้า เพื่อดาเนินโครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและยกระดั บคุณภาพชีวิตของประชาชน - โครงการจัดทาหนังสือถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ 5
ชุมชนใน จ.ปทุมธานี เพื่อถอดองค์ความรู้ของชุมชน ต.คลองห้า จัดทาเป็นสารคดีโทรทัศน์เทิดพระเกียรติ
ชุดพลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตอนที่ 9 ผัก สืบสาส์น ให้กับชุมชนใกล้เคียงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป
และในปีงบประมาณ 2563 ได้ดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ในระยะที่ 1
ได้ดาเนินการสารวจและสืบค้นข้อมูลชุมชนเชิงลึก ทาให้ได้ข้อมูลพื้นฐานปัญหาความต้องการ ศักยภาพของ
ชุมชน และประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชน ได้แผนที่แสดงศักยภาพของชุมชน และได้รูปแบบการ
พัฒนาชุมชนนวัตกรรมของ ต.คลองห้า อีกทั้งยังได้จัดทาโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษา ซึ่งในระยะที่สองมีแผนการดาเนินงานคือการ
จัดอบรมการทาการเกษตรแบบปลอดภัยให้กับประชาชนที่สนใจทั้ง ต.คลองห้า มีแผนการดาเนินงานในด้าน
การจัดทาตลาดนัดชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการทาบรรจุภัณฑ์และสลากสินค้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และ
กลุ่มผู้ทาขนมอบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ต่อไป
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
3.2.5(1)
รางวัลวิสาหกิจชุมชน ต.คลองห้า
3.2.5(2)
คลิปวิดีทัศน์สารคดีโทรทัศน์เทิดพระเกียรติชุดพลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.2
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
1) ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
2) อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
3) อาจารย์อัจจิมา มั่นทน
4) น.ส.รัชนีกร พลเยี่ยม
5) น.ส.บุญญรักษา อรรถพันธ์ 6) น.ส.วิไลลักษณ์ การุญวงค์
7) นายเมธี ถูกแบบ
8) อาจารย์นักพัฒนา
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท์ : 02-9093026
โทรศัพท์ :
E-mail : learnoffice@vru.ac.th
E-mail :
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
: จานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการต่อสังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
เกณฑ์การประเมิน :
การแปลงจ านวนเงิ น ต่ อ จ านวนอาจารย์ ป ระจ าทั้ ง หมดเป็ น คะแนนระหว่ า ง 0-5 จ านวนเงิ น
สนับสนุนงานบริการวิชาการต่อสังคม เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจาทั้งหมด(ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 416 คน จานวนเงิน
สนับสนุนงานบริการวิชาการต่อสังคมทั้งหมด จานวน 29,525,220.40 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงโครงการด้านบริการวิชาการและงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
1. จานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการต่อสังคมจากงบประมาณแผ่นดิน
(งบประมาณยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการศึกษา)
1.1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ชุมชน และ สานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
ท้องถิ่น
บริการวิชาการ
1.2 โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
สาหรับนักเรียน จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ทะเบียน
1.3 โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบน
พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
1.4 โครงการยกระดับ ONET ให้ได้รับมาตรฐานที่
สูงขึ้น
1.5 โครงการขยายผลต่อยอดการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชนการ
เรี ย นรู้ ท างวิ ชาชี พ (Professional Learning
Community : PLC) เพื่อพัฒนาครูให้สร้างและใช้
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อศาสตร์และศิลป์ด้าน
การอ่าน การเขียนการสื่อสาร STEM และการคิด
คานวน
1.6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

งบประมาณ

6,243,900.00
1,132,700.00

สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

1,500,000.00

สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

1,039,600.00

งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่
1.7 โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการบริหารจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1.8 โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาด สานักงานอธิการบดี
แคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
1.9 โครงการบ่ ม เพาะให้ บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษะเป็ น งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการรุ่ นใหม่ภ ายใต้บ ริบ ทของการพั ฒนา ผู้ประกอบการใหม่
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
รวม

961,500.00

100

1,500,000.00

400,000.00
800,000.00
294,000.00
13,871,700.00
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โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
2. จานวนสนับสนุนงานบริการวิชาการต่อสังคมจากงบประมาณรายได้

งบประมาณ

2.1 โครงการติวสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE

16,210.00

2.2 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

249,500.00

2.3 โครงการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สานักงานอธิการบดี

118,000.00

2.4 โครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปทุมธานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.5 โครงการสัมมนาเพื่อความรู้ต่อเนื่องทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
บัญชี CPD
2.6 โครงการสั มมนาเรื่อ ง ทิศทางมรภ. สู่การ สานักงานอธิการบดี
ขั บ เคลื่ อ นประเทศของคณะกรรมาธิ ก ารการ
อุดมศึกษาฯ วุฒิสภา
2.7 โครงการอบรมส่งเสริมการิจัยระดับนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และ
การประยุกต์ทฤษฎีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สังคมศาสตร์
2.8 โครงการอบรมความรู้ เ พื่ อ ทดสอบเป็ น ผู้ คณะวิทยาการจัดการ
ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
2.9
โครงงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร English ศูนย์ภาษา
Intensive Course
2.10 โครงการอบรมเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต แก่ ส ถาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกอบการ FNDT TPM Technical
2.11 โครงการอบรมวิธีใช้โปรแกรม PLS-SEM
คณะวิทยาการจัดการ

12,587,750.40

2.12 โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครู คณะวิทยาศาสตร์และ
ยุคใหม่ สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
เทคโนโลยีและคณะครุศาสตร์

1,500,000.00

รวม

15,653,520.40

รวมงบประมาณทั้งหมด

29,525,220.40

59,800.00
85,000.00
50,000.00
63,360.00
797,000.00
86,400.00
40,500.00

สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการต่อสังคมต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
29,525,220.40

= 70,974.09 บาท

416
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
70,974.09
25,000

x
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= 14.19 คะแนน
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หมายเหตุ :
การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย และ
นับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ โดยรวมอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยจากระดับคณะ/
วิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุนที่มีอาจารย์ประจาสังกัดอยู่ ได้แก่ งานศูนย์ภาษา และงานศึกษาทั่วไป สังกัด
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน : ตัวบ่งชี้ 3.3
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
25,000 บาท

70,974.09 บาท

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ 3.3
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
3.3(1)
แบบสรุปงบประมาณจาแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
3.3(2)
รายงานรายได้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.3
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
-รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
1) ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
2) อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
3) อ.อัจจิมา มั่นทน
4) น.ส.รัชนีกร พลเยี่ยม
5) น.ส.พัทธนันท์ มาเจิรญมหัทธโน 6) น.ส.สุภาพร แซ่ภู่
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท์ : 02-9093026
โทรศัพท์ :
E-mail : learnoffice@vru.ac.th
E-mail :

102

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
: ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : รอบปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562– 31 พฤษภาคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีการกาหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็น
ไทย เพื่อการธารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตาม
จุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ความเป็นไทย เพื่อการธารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แนวนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และนโยบาย
มหาวิทยาลัย ซึ่งระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี (2562-2563) มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
รณรงค์ สร้า งจิ ต ส านึ กทางวั ฒ นธรรม และการเรีย นรู้ ต่ า งวั ฒ นธรรม อนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู เผยแพร่ มรดกทาง
วัฒ นธรรม พัฒ นาระบบการบริหารจัด การศิลปวัฒ ธรรมที่น าไปต่ อยอดสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ กาหนด
นโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563 ของงาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยได้กาหนดนโยบาย และตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังต่อไปนี้
นโยบายและทิศทางส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย
1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย
2. การจัดบริการทางวิชาการ สืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตาม
อัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น
3. การพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
4. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
1. ร้อยละความสาเร็จโครงการ/กิจกรรมตามแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการดาเนินการ
บรรลุวัดเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0
2. จานวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดาเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 1 เครือข่าย
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0
4. ร้อยละของโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนที่
ดาเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0
(เอกสารหมายเลข 4.1.1(1))
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
4.1.1(1)
แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2562-2563 งานศิลปวัฒนธรรม
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 ข้อ 2. จัดทาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี
2562 คาสั่งที่ 1174/2562 ลงวันที่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและ
ทิศทางส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย เพื่อธารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย
มีการวางแผนการดาเนินงานร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากร องค์ การนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ มีการจัดประชุมเพื่อจัดทาแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมประชุมร่วมกัน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี งบประมาณ 2563 ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.
2562 โดยนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ประจาปีงบประมาณ 2562 มาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 4.1.2(1))
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของแผน
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและ 1. ร้อยละความสาเร็จโครงการ/กิจ กรรมตามแผน
วั ฒนธรรม ทั้ งการอนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู สื บสาน เผยแพร่ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการดาเนินการบรรลุ
วัดเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ
วัฒนธรรมไทย
0
2. เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยและแลกเปลี่ ย นด้ า น 2. จ านวนเครือข่า ยพั น ธมิ ต รที่ มี ความร่ว มมื อด้ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในระดั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและด าเนิ น กิ จ กรรมร่ ว มกั น ทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ 1 เครือข่าย
ท้องถิ่น ระดับชาติและระดับสากล
3. เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการทานุ 3. ร้ อ ยละการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณท านุ บ ารุ ง
บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให้ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0
กาหนดไว้
4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

4. ร้อยละของโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการ
ด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมต่ อ สาธารณชนที่
ดาเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0

ในการประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตาวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน จานวน 995,
บาท ได้มีการปรับลดงบประมาณ 35 , บาท เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 จึงทาให้งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 645, บาท เพื่อให้สามารถดาเนินการได้
ตามแผนรายละเอียด ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 2.4.1(2))
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โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

โครงการ
1. โครงการบริหารจัดการส่งเสริมทานุบารุง
ศาสนาและวัฒนธรรม
2. โครงการสร้ างเครื อข่ายจัดกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒธรรมต่อยอด
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ งบประมาณ
ได้รับอนุมัติ
ที่ใช้ไป
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
268,000.00 230,515.75 37,484.25
106,000.00

44,000.00 62,000.00

271,000.00

216,655.25 54,344.75

645,000.00 491,171.00 153,829.00

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
4.1.2(1)
ประชุมคณะกรรมการกองพัฒนานักศึกษา ในการจัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ
ห้อง สสร.3 2 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
4.1.2(2)
แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563

 ข้อ 3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมิน
ความสาเร็จของตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย มีการกากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
และประเมินความสาเร็จของตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยได้กาหนดให้คณะกรรมการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกิจการ
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของทุกคณะคณะกรรมการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบกากับติดตามการดาเนินงานโครงการ และมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในการติดตาม
ผลการดาเนินงาน (เอกสารหมายเลข 4.1.3(1))
โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1. มีการประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการกากับติดตามโครงการและ
กิจกรรมตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีผู้กากับติดตามดูแลตัวบ่งชี้วัด ติดตามผลการดาเนินงานในการประชุมระหว่างการดาเนินงาน
มีการติดตามผลการดาเนินงานโดยกาหนดข้อตกลงให้ผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละโครงการต้องดาเนินการ
สรุปผลการดาเนินโครงการเป็นรูปเล่ม และนารายงานสรุปผลโครงการ (กนผ. 5) ให้แก่คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และผู้อานวยการงานศิลปวัฒนธรรมในทุกครั้งหลังเสร็จสิ้น
โครงการภายใน 15 วัน (เอกสารหมายเลข 4.1.3(2))
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3. มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ร ะบบรายงานการติ ด ตามผลการด าเนิ น โครงการและงบประมาณ
(VRU Project Monitoring System) เพื่อดาเนินการติดตามผลการการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
รวมถึงงบประมาณของงานศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการควบคุมกากับติดตาม
และรายงานผลในทุกไตรมาส และสรุปผลการดาเนินงาน (เอกสารหมายเลข 4.1.3(3))
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ ที่ วั ด ความส าเร็ จ ของแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปีง บประมาณ 2563 แล้วนั้น หลังจากที่ได้ดาเนินโครงการตามแผนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลความสาเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านทานุ บารุ งศิล ปะและวั ฒนธรรมครั้ง ที่ 1/2563 วัน จั นทร์ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุ ม
ราชพฤกษ์ (เอกสารหมายเลข 4.1.3(4))
ตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมด้าน
ทานุบ ารุงศิ ลปะและวั ฒนธรรม
ทั้ ง การอนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู สื บ สาน
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
2. เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยและ
แลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับ
ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
สากล
3. เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการท านุ บ ารุง ศิล ปะ
และวั ฒ นธรรมให้ เ ป็ น ไปตาม
แผนที่กาหนดไว้
4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมหรือ
บริการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
1. ร้ อ ยละความส าเร็ จ โครงการ/
กิ จ ก ร ร ม ต า ม แ ผ น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการดาเนินการ
บรรลุ วั ด เป้ า หมายตามเกณฑ์ ที่
กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0
2. จ านวนเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รที่ มี
ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ดาเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 1 เครือข่าย

ผลการดาเนินงาน

3. ร้อยละการเบิกจ่ า ยงบประมาณ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0

คิดเป็นร้อยละ
1 .

4. ร้ อ ยละของโครงการเผยแพร่
กิจ กรรมหรือบริการด้ า นท านุ บ ารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมต่ อ สาธารณชนที่
ดาเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 0

9 กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ
1 .
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
4.1.3(1)
แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563 งานศิลปวัฒนธรรม
4.1.3(2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 4 9 อาคาร 1 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์
4.1.3(3)
มีระบบรายงานการติดตามผลการดาเนินโครงการและงบประมาณ
(VRU Project Monitoring System)
4.1.3(4)
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563

 ข้อ 4. จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้ง
ด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความ
เป็นไทย
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย โดยงานศิลปวัฒ นธรรม มีการจัดโครงการ / กิจกรรมที่เป็นการสืบสานถ่ายทอด
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการ
พัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย รายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 4.1.4(1))
สืบสานถ่ายทอดศิลปวัฒธรรม
ผลที่ได้รับ
กิจกรรม

กิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู
ประจาปี 2562 วันที่ 25 ก.ค. 62
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
วันที่ 26 ก.ค. 62
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 9 ส.ค. 62
กิจกรรมน้อมราลึกในหลวง ร.9
วันที่ 9 ต.ค. 62

การ
สืบสาน ถ่ายทอด
ประพฤติ
ความรู้
ตนให้
เหมาะสม

เกิดสุนทรีย
ทางศิลป

ความรัก
และ
ภูมิใจใน
การเป็น
ไทย



-
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ผลที่ได้รับ
กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์
วันที่ 16 ต.ค. 62
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจาปี
2562 วันที่ 11 พ.ย.62
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
9 วันที่ 4 ธ.ค. 62
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
สร้างสายใยชุมชน วันที่ 11 ม.ค. 63
กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วม
สมัย วันที่ 17-19 ก.พ. 63

การ
สืบสาน ถ่ายทอด
ประพฤติ
ความรู้
ตนให้
เหมาะสม

เกิดสุนทรีย
ทางศิลป

ความรัก
และ
ภูมิใจใน
การเป็น
ไทย







-

-






































-











รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
4.1.4(1)
สรุปโครงการ / กิจกรรม สืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์

 ข้อ 5. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการได้ และเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยงานศิ ล ปวั ฒ นธรรมมี ฐ านข้ อ มู ล ด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์สามารถค้นหาแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมได้ในเว็บไซต์ ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม, กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม, กรมศิลปกร, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, สานักวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นต้น และมี
การบริการการทางด้านยืม -คืนอุปกรณ์ ของงานศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษา หน่วยงานภายใน และ
บุคคลทั่วไปสามารถมาใช้บริการและยังเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อ
สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ (เอกสารหมายเลข 4.1.5(1))
1. จัดทาวารสารวัฒนธรรมท้องถิ่น ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจาปี 2562 โดยมีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน มีช่องทางการส่งไปตามมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ (เอกสารหมายเลข 4.1.5(2))
2. การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์งานศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วยฐานข้อมูลความรู้ด้านทานุ
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี และภาพผลงานการแสดงทัง้ ในและต่างประเทศ
3. การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดโครงการ
แต่ละครั้ง มีดังนี้
3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์และลงเว็บไซต์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
3.2 เก็บภาพกิจกรรมและองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรม
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3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบของสื่อออนไลน์ และทาเป็นรูปเล่มเพื่อเป็นฐานข้อมูลการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับ
โครงการ/กิจกรรม จัดทาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อบริการให้บุคคล
ทั่วไป สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ผู้จัดทา งานศิลปวัฒนธรรม ประโยชน์ที่
ได้รับ เพื่อสืบค้นข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยให้ข้อมูลแก่บุคคลทั่วไป นักเรี ยน นักศึกษา ฯลฯ
แหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย คื อ ลานวั ฒ นธรรมแต่ ล ะคณะ ชื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยงานศิลปวัฒนธรรมร่วมงานนาเสนอผลงานสร้างสรรค์
ระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ณ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 4.1.5(3))
ฐานข้อมูลหรือการ
บริการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์
1. เว็บไซต์วฒ
ั นธรรม
2. วารสาร
ศิลปวัฒนธรรม
3. เพจงาน
ศิลปวัฒนธรรม
แหล่งการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์
1. เรือนไทย
2. ลานวัฒนธรรม
3. เครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม
4. ตลาดวัฒนธรรม

ผู้ให้ประโยชน์
บุคคล
ภายใน

บุคคล
ภายนอก













สืบค้นข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรมภายใน
มหาวิทยาลัยและจังหวัดปทุมธานี
รวบรวมข้อมูลเผยแพร่บทความด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาและอาจารย์
สืบค้นข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยและจังหวัด
ปทุมธานี

ผู้ให้ประโยชน์
บุคคล
บุคคลภายนอก
ภายใน
















ประโยชน์ของฐานข้อมูล

ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒธรรม
และสร้างรายได้ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
แหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒธรรม
และสร้างรายได้ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
แหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒธรรม
และสร้างรายได้ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
แหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒธรรม
และสร้างรายได้ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
4.1.5(1)
สรุปกิจกรรม“มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย”
4.1.5(2)
เว็บไซต์ของงานศิลปวัฒนธรรม http://culture.vru.ac.th/
4.1.5(3)
วารสารวัฒนธรรมท้องถิ่น ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจาปี 2562
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน : ตัวบ่งชี้ 4.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง

5 ข้อ

5 ข้อ (ข้อ 1 – 5)

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ 4.1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยมีโครงการหรือกิจกรรมที่จะส่งเสริม
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและชุมชน ร่วม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาหรืออาจมีการนา
กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และของชาติ
การสอน นอกจากนี้ควรส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะและ
2. งานศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบและประสาน วัฒนธรรมท้องถิ่นอาจมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มี
การทางานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ความรู้ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัย
จังหวัดปทุมธานี มากขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานให้
เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่นยังคงอยู่
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรกาหนดโครงการสร้างความภูมิใจในเรื่อง
มหาวิทยาลัยควรเน้นการทาดาเนินงานด้านศิลปะ
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งการตระหนักการอนุรักษ์
และวัฒนธรรมกับชุมชนให้มากขึ้นอันเนื่องมาจากงาน
และการพัฒนาให้เกิดกับนักศึกษา ศิษย์เก่า
ศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งทีต่ ั้งใกล้ชิดกับชุมชนจะเป็นส่วน
ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน
เสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและอนุรักษ์สืบ
2. มหาวิทยาลัยและคณะควรเร่งสร้าง
สานความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปได้จะทาให้
เครือข่ายความร่วมมือ ด้านศิลปวัฒนธรรม
เกิดประสิทธิภาพในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้
ชุมชนและองค์กรอื่นๆ
ดียิ่งขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ออกสู่ระดับสากลนั้นควรเริ่มจากการประสานความร่วมมือในระดับ
ท้องถิ่นและการพัฒนาสื่อเพื่อนาเสนอวัฒนธรรมออกสู่สากล
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 4.1
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
-อ.ปิยะ สงวนสิน
1) อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
2) น.ส.วราภรณ์ ไชยสุริยานันท์
3) นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ 4) น.ส.ปรีญา สุขประเสริฐ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
-กองพัฒนานักศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0 63 9 10 1
โทรศัพท์ : 08 1739 3855 08 4223 5626
E-mail : varaporn@hotmail.com
E-mail : tong_top3135@hotmail.com
Priya.suk@vru.ac.th
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องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบ
เกณฑ์การประเมิน

: ผลการบริหารงานของคณะ
: ผลลัพธ์
: รอบปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
: ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับคณะของทุกคณะ

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดาเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 โดยรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จานวน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะ
จานวน 5 องค์ประกอบ โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ ภาพรวมคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.36 (ระดับดี) สรุปภาพรวมคะแนนแต่ละคณะดังนี้

ตางรางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะ/วิทยาลัย
ผลการประเมิน
ระดับ
วันเดือนปีที่รับการ
ที่
คณะ/วิทยาลัย
(คะแนนเฉลี่ย) คุณภาพ
ประเมิน
1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.46
ดี
1 กรกฎาคม 2563
2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.13
ดี
1 กรกฎาคม 2563
3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.32
ดี
1 กรกฎาคม 2563
4 สาธารณสุขศาสตร์
4.30
ดี
1 กรกฎาคม 2563
5 ครุศาสตร์
4.67
ดีมาก
2 กรกฎาคม 2563
6 วิทยาการจัดการ
4.38
ดี
3 กรกฎาคม 2563
7 เทคโนโลยีการเกษตร
4.40
ดี
3 กรกฎาคม 2563
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
4.21
ดี
3 กรกฎาคม 2563
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
34.87
ค่าเฉลี่ยคะแนน
4.36
ดี
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องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
1.1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
4.68
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2. อาจารย์ประจาคณะที่มีคณ
ุ วุฒิ ป.เอก
5.00
1.3. อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
3.09
วิชาการ
1.4. ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
2.95
หรือเผยแพร่
1.5. การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
1.6. กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1
4.29
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
2.1. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
5.00
งานวิจัยหรือสร้างสรรค์
2.2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
5.00
2.3. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
5.00
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศฯ
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2
5.00
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1. การบริการวิชาการต่อสังคม
5.00
3.2 ระดับความสาเร็จของการบริการวิชาการ 5.00
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3
5.00
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
4.00
4.1. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะฯ
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
5.1. การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจฯ
5.2. ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
5.4 การพัฒนาคุณครู (เฉพาะคณะครุศาสตร์)
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ยรวม

สาธารณสุขศาสตร์

วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยี
การเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

คุรุศาสตร์

คณะ/วิทยาลัย

มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ จาแนกตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

4.48

4.53

4.75

4.35

4.38

4.49

4.94

3.13

4.83

4.38

3.57

4.38

5.00

4.00

1.97

3.41

3.96

3.74

4.58

0.18

0.14

0.05

0.08

0.63 3.24

5.00
5.00
3.29

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
3.82 3.85 3.62 3.99 4.01 3.59

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00 5.00

5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
3.75

5.00
5.00

5.00 5.00
5.00 5.00

5.00
5.00

5.00

5.00 4.25 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00
5.00
5.00

5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00
5.00 4.00 5.00 5.00 4.50 4.50

5.00

4.00

4.00

5.00

4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00

5.00

5.00

5.00 5.00

5.00

5.00 4.00

5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00 4.00
5.00 5.00

5.00
5.00

3.00 3.00
5.00 5.00

5.00
5.00

5.00
5.00
4.67

5.00
4.32

5.00 4.67 5.00 4.33 4.00 5.00
4.46 4.13 4.38 4.40 4.21 4.30
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สูตรการคานวณ
34.87
8

= 4.36 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน : ตัวบ่งชี้ 5.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
ค่าเฉลี่ย 4.51

4.36

4.36

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.1(1)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562
-คณะครุศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-คณะสาธารณสุขศาสตร์
-วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-ทุกคณะการบริหารงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีขนึ้ ไป
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- บุคลากรยังไม่เข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับ อบรมให้ค วามรู้ความเข้า ใจเกณฑ์ ก ารประกั น
คณะในบางประเด็น
คุณภาพระดับคณะ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.1
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
-รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
1) ผศ.อัญชัญ ยุติธรรม
2) น.ส.ศิริวรรณ สุขแซว
3) นายเกรียงไกร แก้วหลอย 4) น.ส.จิตประภา ยุบลชิต
5) น.ส.กานติมา พันชน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
- งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
-คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท์ : 02-529-0674
โทรศัพท์ : E-mail : E-mail : -
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

: การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : เกณฑ์ข้อ 1 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
เกณฑ์ข้อ 4 และ 5 ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. ผู้บริหารมีการกาหนดวิ สัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงาน มีการนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ต ามกรอบเวลาเพื่อให้ บ รรลุ ต ามตั วบ่ ง ชี้ แ ละเป้ า หมายของแผนกลยุท ธ์ มีก ารประเมิ น
ความสาเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
มหาวิ ทยาลั ย ได้ รวบรวมข้อมู ลปั จจั ยภายใน และปั จ จัย ภายนอกที่ ผลกระทบต่ อการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์กร ได้แก่
ปัจจัยภายนอก
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580

ปัจจัยภายใน
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผนแม่บท
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2580
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
2564
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 -2564 ฉบับปรับปรุง
นโยบายการด าเนิ น งานของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยรัฐมนตรีว่าการ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม
แผนพั ฒ นาจั งหวั ด ปทุ ม ธานี และแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์
สระแก้ว
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579

รวบรวมข้อมู ล ที่ ส าคัญ ตามตารางข้า งต้ น การน าข้อมู ล สารสนเทศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2561 (เอกสารแนบ 5.2.1(1)) มาใช้ประโยชน์ในการ
กาหนดโครงการหลักของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เช่น สถิติจานวนนักศึกษาที่
เปรียบเทียบ 3 ปี และมีแนวโน้มที่ลดลง ทาให้เกิดโครงการประชาสัมพัน ธ์เชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มนักศึกษา หรือ
เป้าหมายอื่น เช่น การลงหลักสูตรการรับนักศึกษาในเว็บเพจ Dekdee.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการค้นหา
ข้อมูลทางการศึกษา เป็นต้น มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดสัมมาเชิงปฏิบัติการทบทวน และกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในกาหนดทิศทางการดาเนินงาน ทบทวนวิสัยทัศน์ในช่วงไตรมาสที่ 1-2
ซึ่งผู้บริหาร บุคลากร มีส่วนรวมในการกาหนดทิศทางขององค์กร ในระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2562
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โรงแรมเดอะ เวโล โฮเต็ล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ปั้ม แทรค จ.สระแก้ว และจัดทาสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (เอกสารแนบ 5.2.1(2)) พร้อมทั้งจัดทาร่าง แผนกลยุทธ์ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (เอกสารแนบ 5.2.1(3)) และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ 5.2.1(4)) เสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ เห็นชอบ หรือมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเพิ่มเติม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มีมติ
เห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 4/2562 ในวันศุกร์
ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบ 5.2.1(5)) จากการประชุม มีข้อสรุปดังนี้
วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
พันธกิจ
1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิ งผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชน
ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริม ศาสนา ศิล ปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึ กทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่า ง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พั ฒ นาระบบการบริหารจั ด การที่ เป็น เลิ ศมีธ รรมาภิบ าลเพื่ อเป็ นต้ น แบบของการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
ได้มีการถ่ายทอดทิศทางการนาองค์กร และนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ผ่ า นทางช่ องทางการสื่ อสารต่ า ง เช่ น เว็ บ ไซต์ เอกสารเล่ ม แผ่ น กลยุ ท ธ์ การประชุ ม เป็ น ต้ น
มหาวิทยาลัยได้กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด
โครงการ และ ผู้ รับผิด ชอบดาเนินการ และผู้กากับติด ตามตั วชี้วัด และได้เผยแพร่ให้หน่ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยรับทราบ และตกลงเป้าหมายการดาเนินงาน
เมื่ อหน่ วยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย รับ ทราบแผนกลยุ ทธ์ ม หาวิ ทยาลั ย แล้ ว หน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมีทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 และ
แผนปฏิบัติการ ระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะต้องเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการหน่วยงาน แนว
ทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะต้องคานึงถึงค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้และตามที่ได้มอบหมาย
ไว้ และหน่วยงานทั้งหมด และบุคลากรจะต้องรับผิดชอบดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้
ได้ตามเป้าประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
กระบวนการติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผนได้นาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 58 ตัวชี้วัด บรรลุ 30
ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 28 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 51.72 และตัวชี้วัดโครงการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
จานวน 46 ตัวชี้วัด บรรลุ 25 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 54.35(เอกสารแนบ (5.2.1(6))
โดยมีการนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 วันศุกร์ที่
20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบ(5.2.1(7))
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ตารางแสดงผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
30
28
จานวน 58 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดโครงการ
25
21
จานวน 46 ตัวชี้วัด

คิดเป็นร้อยละ
51.72
54.35

ส าหรั บ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิ ท ยาลั ย มี ตั ว ชี้ วั ด เป้ า ประสงค์ ข องแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
แผนปฏิบัติการ จานวน 57 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดโครงการแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการจานวน 48 ตัวชี้วัด
โดยมหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด 2 ไตรมาส ข้อมูล ณ วันที่
8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดังนี้
ตารางแสดงผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2
ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
จานวน 57 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดโครงการ
จานวน 48 ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1 (ณ 16 ก.พ. 63)
บรรลุ ไม่บรรลุ คิดเป็นร้อยละ

ไตรมาส 2 (ณ 8 พ.ค. 63)
บรรลุ ไม่บรรลุ คิดเป็นร้อยละ

3

54

5.26

5

52

8.77

4

44

8.33

5

43

10.42

ในการทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 17-18
มีนาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยได้นาผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2 ไตรมาส) จากข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย มาจัดลาดับความสาคัญ 2 ลาดับ เพื่อดาเนินการทบทวนและจัดทาแผนฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานร่วมกันของผู้บริหารและ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดังนี้
ตารางแสดงจัดอับดับความสาคัญจากความสาเร็จน้อยที่สุด
ผลการ
คิด
เป้าหมาย
แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้าง
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน เป็น
(60 –64)
นวัตกรรม
(60 – 63) ร้อยละ
1. จานวนชุมชนที่มี
≤ 15
4
26.67 มรว. ดาเนินภารกิจในด้านของการบริการวิชาการ
ศักยภาพในการ
ชุมชน
ชุมชน
ในการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
จัดการตนเอง
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยการความ
ร่วมมือระหว่างคณาจารย์ และบุคลากรของ มรว.
และเครือข่ายในท้องถิ่น จนเกิดรูปแบบในการ
ดาเนินงาน และการสร้างนวัตกรรม
2. จานวนผลงานวิจัย ≤ 2,000
612
30.60 จากผลการดาเนินงานที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย มรว.
หรืองานสร้างสรรค์ที่
ผลงาน
ผลงาน
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาเนินการปรับปรุง
ได้รับการเผยแพร่หรือ
รูปแบบ วิธีการดาเนินการในการสนับสนุน กระตุ้น
อ้างอิง หรือใช้
ให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานวิจัยจนสามารถ
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ตัวชี้วัด

ผลการ
คิด
เป้าหมาย
ดาเนินงาน เป็น
(60 –64)
(60 – 63) ร้อยละ

ประโยชน์เชิง พาณิชย์
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือมี
ผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ

แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้าง
นวัตกรรม
สร้างนวัตกรรม ตั้งแต่การแก้ไขระเบียบกองทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ที่สนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ และดาเนินทบทวนแก้ไข
ปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินงานทีม่ ีความซับซ้อนและ
ล่าช้า ให้มีความถูกต้องและรวมเร็วมากขึ้น

และการจัดอับดับความสาคัญจากผลความสาเร็จสูง 2 อันดับ ที่เกิดจากการพัฒนาจนเกิดผลบรรลุ คือ

ตารางแสดงการจัดอับดับความสาคัญจากความสาเร็จสูงที่สุด
ผลการ
คิด
เป้าหมาย
แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้าง
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน เป็น
(60 –64)
นวัตกรรม
(60 – 63) ร้อยละ
1. จานวนผลงานเชิง ≤ 100
214
100 พบว่าจากผลการดาเนินที่ดาเนินงานสาเร็จนั้น มา
ประจักษ์ของ
ผลงาน
ผลงาน
จากการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรู้
นักศึกษาที่ได้รับการ
KM ของบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ ที่
เผยแพร่หรืออ้างอิง
ร่วมกันสร้างแนวปฏิบัติทดี่ ีด้านการจัดการเรียนรู้เชิง
หรือใช้ประโยชน์ เชิง
ผลิตภาพนาไปใช้ประโยชน์ โดยในทุกๆ ปีแต่ละ
พาณิชย์ในระดับชาติ
หน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
หรือนานาชาติ
ภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ของ
ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
2. มหาวิทยาลัยได้รับ ร้อยละ 2
3.55
100 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกัน มีถา่ ยทอดแนวทาง
การจัดอันดับความ
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้แก่บุคลากร และ
โปร่งใสที่ดีขึ้น
ผู้เรียนให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ ITA มีการ
ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลผลการดาเนินงานต่างหน้า
เว็บไซต์ เช่น การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านกฎหมาย
ทาให้หน้าเว็บไซต์มีข้อมูลที่ปัจจุบนั ในทุกๆ ปี เข้าถึง
ง่าย จึงส่งผลให้มคี ะแนนที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี

จากการลาดับความสาคัญของการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ทาให้เกิดโครงการที่จะ
สนับสนุนให้การดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ยังไม่ตอบสนองการดาเนินงาน ได้แก่ จานวนชุมชนที่มีศักยภาพใน
การจัดการชุมชนมหาวิทยาลัยมีการกาหนดโครงการจัดทาฐานข้อมูลระดับตาบล ทั้งในจังหวัดปทุมธานีและ
จัง หวั ดสระแก้ว เพื่ อให้ท ราบปั ญหาเชิ งลึ กของท้องถิ่นในการแก้ไขปั ญหาได้อย่า งตรงจุด ทั้ งนี้ ได้ มีการ
เพิ่มเติมให้คาจากัดความ คานิยาม เพื่อให้สร้างความเข้าใจในการดาเนินงานและจัดเก็บถูกต้อง การปรับลด
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ที่ตั้งค่าเป้าหมายสูง และถูกบรรจุอยู่ใน (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง
2560 -2564 (เอกสารแนบ(5.2.1(8)) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ
(5.2.1(9))

117

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 1 :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.2.1(1)
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี
การศึกษา พ.ศ. 2561
5.2.1(2)
รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทาแผน
5.2.1(3)
(ร่าง) แผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
5.2.1(4)
(ร่าง) แผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.2.1(5)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562
5.2.1(6)
รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วดั เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดโครงการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.2.1(7)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 12/2562 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
5.2.1(8)
(ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับ
ปรับปรุง) พ.ศ. 2560 -2564
5.2.1(9)
(ร่าง) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 1
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
- ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
1) น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 2) นางนงลักษณ์ สมณะ
3) น.ส.วชิราพร สมอทอง
4) น.ส.อรอุมา พรหมน้อย
 ข้อ 2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร
ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย
ของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ผลการดาเนินงาน
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการ
บริ ห ารและปฏิ บั ติ ง าน โดยประชุ ม ที ม ผู้ บ ริ ห ารพร้ อ มมอบหมายค าสั่ ง แนวทางการด าเนิ น งานของ
มหาวิ ท ยาลั ย นโยบายในการบริหารงานของมหาวิท ยาลั ย ที่ เกี่ย วข้องให้กับ รองอธิ การบดี ทั้ ง 5 ท่ า น
ที่ รับผิดชอบงานตามขอบเขตปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่ได้แบ่งตามส่วนราชการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามกรอบของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลั ยเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
และถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ หรือใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการ คณบดี
ทุกคณะ ได้ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานและมอบหมายแนว
ทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีจัดการประชุม
ชี้แ จง เสวนาเตรียมความพร้ อมก่อนเปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในวั น พุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ และ อาคารหอประชุม 80 ปี
วไลยอลงกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอด ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และ
นักศึกษา นอกจากนี้ได้จัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจการรับรู้ และความเข้าใจเรื่อง.ทิศทางขององค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยสารวจผ่าน
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แบบสอบถามจะเห็นได้ว่า บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีการรับรู้และความเข้าใจในทิศทางของ
องค์กร อยู่ที่ร้อยละ 90 (เอกสารแนบที่ 5.2.2 (1)) สาหรับช่องทางการสื่อสารในการเผยแพร่ วิสัยทัศน์
พันธกิจ นโยบาย
กลุ่มลูกค้า
นศ ป.ตรี
นศ. บัณฑิต
นศ. ต่างชาติ
อาจารย์/บุคลากร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

YouTube
X
X
X
X
X

ออนไลน์
Facebook Line
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

www
X
X
X
X
X

ประชุม
X
X
X

ออฟไลน์
จัดกิจกรรม เข้าเยี่ยม
X
X
X

X
X
X

ความถี่
เดือนละ 1
เดือนละ 1
เดือนละ 1
เดือนละ 1
เดือนละ 1

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 2 :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.2.2(1)
รายงานผลการสารวจการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องทิศทางการนาองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 2
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
- ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
1) น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 2) นางนงลักษณ์ สมณะ
3) น.ส.วชิราพร สมอทอง
4) น.ส.อรอุมา พรหมน้อย
 ข้อ 3. มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย รอง
อธิการบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานบริหารความ
เสี่ยง เพื่อทาหน้าที่วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบตามคาสั่งที่ 3144/2562
ลงวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.2.3(1)) และได้ การจั ด บั น ทึ กข้ อความเลขที่ อว
0630.011/176 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5.2.3(2)) เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบยุทธศาสตร์ตามรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ดาเนินการจัดทาแบบรายงานการตรวจวิเคราะห์ตามแบบฟอร์ม RM1 – RM3 และจัดส่งมาให้กองกลางรวบรวม
เพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16
มกราคม 2563 (เอกสารหมายเลข 5.2.3(3)) เพื่อร่วมกันจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
2562 โดยนาผลรายงานกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามแบบฟอร์ม (RM1) มาร่วมกันวิเคราะห์ความ
เสี่ยง จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ โดยมีกระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
ได้แก่
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 5 กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น มีกระบวนงาน
กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ จานวน 1 กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอั นเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มีกระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ จานวน 2 กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรณ รงค์สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จานวน 1 กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล จานวน 2 กิจกรรม
มีการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ลงแบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM-2) โดย
นาผลรายงานกาหนดของเขตความรับผิดชอบตามแบบฟอร์ม (RM1) มาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยง
อันจะนาไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสาเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็น
ส่วนประกอบในการดาเนินการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยง
ในหลายด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation
Risk) ความเสี่ ย งด้ า นทรัพ ยากร (การเงิ น งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ อาคารสถานที่
(Financial Risk) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) และประเมิน
ความเสี่ยง เพื่อประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อวัดระดับ
ความเสี่ยง ทั้งหมด 11 กิจกรรม แบ่งเป็นระดับต่า 4 กิจกรรม ระดับกลาง 3 กิจกรรม ระดั บสูง 2 กิจกรรม
และระดับสูงมาก 2 กิจกรรม สาหรับ ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้ คือระดับสูง (10-19) และระดับสูง
มาก (20-25) เป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการควบคุม/ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ จานวน 4 เรื่อง โดย
จาแนกปัจจัยเสี่ยงที่เกิดผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกสรุปดังตารางต่อไปนี้
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการดาเนินงาน
1. จานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
แผนการรับนักศึกษา
- สภาวะเศรษฐกิจทาให้นักเรียนยังไม่ตดั สินใจที่จะศึกษาต่อ
(คะแนน 25 = สูงมาก)
- หลักสูตรมหาวิทยาลัยอื่นน่าสนใจมากกว่า
- การแข่งขันการรับนักศึกษาระหว่างสถาบันมีสงู
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
- เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาบางหลักสูตรสูงกว่าหลักสูตรที่
ใกล้เคียงกันในมหาวิทยาลัยอื่นๆ
- หลักสูตรไม่หลากหลายและมีข้อจากัดด้านระยะเวลาการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาผ่านเกณฑ์
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
มาตรฐานภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตาม - กรอบระดับความสามารถสูงกว่ามาตรฐานความสามารถของ
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ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
เป้าประสงค์
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนในประเทศไทย
(คะแนน 12 = สูง)
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
ด้านการดาเนินงาน
1. อาจารย์ไม่มีผลงานวิจัยที่ตอบสนอง ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาท้องถิ่น
- ระบบบริหารงานวิจัยระดับประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
(คะแนน 20 = สูงมาก)
ตลอดเวลา
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- จานวนอาจารย์เข้าใหม่มีจานวนเพิ่มขึ้นและยังขาดความรู้
ประสบการณ์ในการทางานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
ด้านการดาเนินงาน
1. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความ
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
เข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการจัดซือ้ จัด - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
จ้าง และระเบียบการเบิกเงินต่างๆ ทา ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ให้การดาเนินการเกิดความล่าช้า
- มีการเปลี่ยนแปลงผูป้ ฏิบัตงิ านอยู่เรื่อยๆ
(คะแนน 20 = สูงมาก)
มีการนาเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ (เอกสารหมายเลข 5.2.3(4,5)) เพื่อ
พิจารณา วาระที่ 5.1 โดยมติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ทบทวนกิจกรรม/โครงการที่จัดเพื่อลดความเสี่ยง
ให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย
มีการกากับติดตามให้มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ 2563 และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้
- รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
2563 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุ ล า ค ม 2 5 6 2 - 3 1 มี น า ค ม 2 5 6 3 ) โ ด ย จั ด ทา บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม
เ ล ข ที ่ อว 0630.011/096 ลงวั น ที่ 13 มี น าคม 2563 เรื่อง ขอให้ส่ ง รายงานความก้า วหน้ า ของการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี งบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31
มีนาคม 2563) (เอกสารหมายเลข 5.2.3(6)) และมีการรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) (เอกสาร
หมายเลข 5.2.3(7)) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่
2 วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 (เอกสารหมายเลข 5.2.3(7)) และมีรายงานความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี งบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 -31
มีนาคม 2563) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่
14 พฤษภาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 5.2.3(8)) เพื่อพิจารณา วาระที่ 5.4 มติที่ประชุมเห็นชอบ สรุปผล
มาจากการติดตามความก้าวหน้าตามแบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) โดยมีปัจจัยเสี่ยงตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง จานวน 4 เรื่อง ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
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โคโรน่า -2019 แนวทางการแก้ไขคือรอให้สถานการณ์เป็นปกติ จานวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 1 เรื่อง และมีความเสี่ยงที่ลดลง จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
ความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน/ระดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการทดสอบตามเกณฑ์ -ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือ ร้อยละ 85 ของ
ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ CEFR ระดั บ ที่ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
กาหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR หรือเทียบเท่า
ผลการดาเนินงาน
-ปี ง บประมาณ 2562 มี จ านวนผู้ ผ่ า นการทดสอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ CEFR
หรือเทียบเท่าระกับปริญญาตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้น
ไป จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 3.42
-ปีงบประมาณ 2563 จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ
5.36
ระดับความเสี่ยงลดลง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
2.ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ -ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คือ ร้อยละ 90 ของ
ระเบียบจัดซื้อ จัดจ้าง และระเบียบการเบิกเงินต่าง ๆ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนด
ทาให้การดาเนินงานเกิดความล่าช้า
ผลการดาเนินงาน
1. ผลการเบิกจ่าย
-ปี ง บประมาณ 2562 ข้อมู ล ณ วั น ที่ 31 มี น าคม
2562 เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 32.81
-ปี ง บประมาณ 2563 ข้อมู ล ณ วั น ที่ 31 มี น าคม
2563 เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 39.77
2. สถิติการคืนเรื่องแก้ไข
-ปี ง บประมาณ 2562 (1 ต.ค.61 – 31 มี . ค.62)
งานการเงินและบัญชีรับเรื่องทั้งหมด 8,175 เรื่อง
ส่งคืนแก้ไข 1,437 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.58
ปี ง บประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 – 31 มี . ค.63)
งานการเงินและบัญชีรับเรื่องทั้งหมด 7,999 เรื่อง
ส่งคืนแก้ไข 1,014 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.68
ระดับความเสี่ยงลดลง
- รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
2563 รอบ 9 เดื อ น (1 ตุ ล าคม 2562-30 มิ ถุ น ายน 2563) ได้ จ ั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความเลขที ่ อว
0630.011/166 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563 รอบ 9 เดื อน (1 ตุลาคม 2562-30 มิถุนายน 2563)
(เอกสารหมายเลข 5.2.3(9)) และมีรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
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ประจ าปี ง บประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน (1 ตุ ล าคม 2562-30 มิ ถุน ายน 2563) (เอกสารหมายเลข
5.2.3(10)) ซึ่งจะเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในเดือน สิงหาคม 2563
สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าตามแบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) โดยมีปัจจัยเสี่ยงตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง จานวน 4 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 1 เรื่อง และมีการดาเนินการ
กิจกรรม/โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วจานวน 3 เรื่อง และความเสี่ยงที่ระดับความเสี่ยงที่ลดลง จานวน 2
เรื่อง ได้แก่
ความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน/ระดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1 จานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ
-ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือ ร้อยละ 50 ของ
นักศึกษา
นักศึกษาใหม่
ผลการดาเนินงาน
-ปีการศึกษา 2561 มีแผนการรับนักศึกษา 4,395
คน รับจริง 2,165 คน คิดเป็นร้อยละ 49.26
-ปีการศึกษา 2562 มีแผนการรับนักศึกษา 5,782
คน รับจริง 2,272 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29
ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม
2. จ านวนนั กศึ ก ษาที่ มี ผ ลการทดสอบตามเกณฑ์ -ค่าเป้าหมายของมหาวิท ยาลัยคื อ ร้อยละ 85ของ
ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ CEFR ระดั บ ที่ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
กาหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR หรือเทียบเท่า
ผลการดาเนินงาน
-ปี ง บประมาณ 2562 มี จ านวนผู้ ผ่ า นการทดสอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ CEFR
หรือเทียบเท่าระกับปริญญาตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้น
ไป จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 3.42
-ปีงบประมาณ 2563 จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ
5.36
ระดับความเสี่ยงลดลง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
2. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ -ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คือ ร้อยละ 90 ของ
ระเบียบจัดซื้อ จัดจ้าง และระเบียบการเบิกเงินต่าง ๆ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนด
ทาให้การดาเนินงานเกิดความล่าช้า
ผลการดาเนินงาน
1. ผลการเบิกจ่าย
-ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2562 เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 61.75
-ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน
2563 เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 63.31
2. สถิติการคืนเรื่องแก้ไข
-ปี ง บประมาณ 2562 (1 ต.ค.61 – 30 มิ . ย.62)
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งานการเงินและบัญชีรับเรื่องทั้งหมด 12,062 เรื่อง
ส่งคืนแก้ไข 2,038 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.89
ปี ง บประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 – 30 มิ . ย.63)
งานการเงินและบัญชีรับเรื่องทั้งหมด 11,099 เรื่อง
ส่งคืนแก้ไข 1,370 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.34
ระดับความเสี่ยงลดลง
สาหรับรายงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยาน 2563) นั้น กาหนดให้มีการส่ง
รายงานภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในเดือน
กันยายน 2563 และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือนตุลาคม 2563
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 3 :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.2.3(1)
คาสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่ 3411/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
5.2.3(2)
บันทึกข้อความเลขที่ อว 0630.011/176 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะห์ให้จัดทาข้อมูลการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (แบบฟอร์ม RM1RM3) ประจาปีงบประมาณ 2563
5.2.3(3)
การประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
5.2.3(4)
แผนการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2563
5.2.3(5)
เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 2/2563 วัน
พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
5.2.3(6)
บันทึกข้อความเลขที่ อว 0630.011/096 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอให้ส่ง
รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)
5.2.3(7)
การประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
5.2.3(8)
รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)
5.2.3(9)
เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ที่ 5/2563 วัน
พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
5.2.3(10)
บันทึกข้อความเลขที่ อว 0630.011/166 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอให้
ส่งรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 มิถุนายน 2563)
5.2.3(11)
รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 มิถุนายน 2563)
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 3
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
- ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
1) น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 2) นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
3) นางรัตนาภรณ์ หล้าสมบูรณ์
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 ข้อ 4. มีการประเมินการบริหารมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ
โดยผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของมหาวิ ทยาลัยและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้บริหารได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยคานึงประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนและจัดทาร่างกรอบแผนกลยุทธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบั บปรับปรุง แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2562 โดยสภา
มหาวิ ทยาลั ยมี มติ เห็ นชอบแผนกลยุ ทธ์ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จานวน 58 ตัวชี้วัด
30
28
ตัวชี้วัดโครงการ จานวน 46 ตัวชี้วัด
25
21
(เอกสารหมายเลข 5.2.4 (1) - 5.2.4 (6))
2) หลักประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้คณะ สานัก สถาบัน ดาเนินงานตามพันธกิจ
รับผิดชอบการดาเนินการตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดโครงการของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีการ
กากับติดตามประเมินผลเป็นรายไตรมาส รวมถึงมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
รายงานผลต่ อคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย โดยจะน าผลการด าเนิ นงานที่ ไม่ เป็ นไปตามเป้ ามายและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการปรับปรุงการดาเนินการต่อไป (เอกสารหมายเลข
5.2.4 (2))
3) หลักการตอบสนอง ผู้บริหารนาโดยอธิการบดีมีชอ่ งทางการรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับฟังความ
ต้องการ หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ website e-mail สายตรง และมอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้จัดพิมพ์ และ
รวบรวมเพื่อนาเสนอให้อธิการบดีพิจารณา และสั่งการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในการตอบสนองความคาดหวัง หรือ
ความต้องการและ ทาให้บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
นอกจากนี้ยังมีส่วนการตอบสนองเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การให้ทุนวิจัย การให้ค่าตอบแทนตาแหน่ง
ทางวิชาการ การตอบสนองต่อชุมชน เช่น การจัดอบรมเพื่อต่อใบขับขี่โดยการทาข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการ
ขนส่ง เปิดให้บริการอบรมเพื่อสอบใบขับขี่ การทาบริการด้านวิจัยโดยทาความข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น การให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาครู เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 5.2.4 (5))
4) หลักการรับผิดชอบ ผู้บริหารกาหนดนโยบายการบริหารงาน โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความ
รับผิดชอบต่อนโยบายที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารงานครอบคลุมตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการวิจัย
และนวัตกรรม การบริการวิชาการ การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรร
มาภิบาล โดยกาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมากจาก
พระราชดาริ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
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มหาวิทยาลัยมีการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยให้มีการ
รายงานผลการดาเนินงานเป็นระยะเป็น 3 รอบ คือ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิ ทยาลัยได้ตระหนักถึ งความรับผิ ดชอบต่ อหน้าที่ โดยคานึงถึ งการดาเนินงานตามมติ เพื่ อให้การ
บริหารงานบรรลุเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5) หลั กความโปร่ งใส ผู้ บริ หารทุ กคน มี การเปิ ดเผยข้อมู ลให้ แก่บุ คลากรโดยผ่ านทาง เว็ บไซต์ ของ
มหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละฝ่ายทุกรายการ โดยให้ผู้ตรวจบัญชีจาก
ภายนอกเป็นผู้ตรวจ และสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ
เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะด้านการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการนาระบบสามมิติ
และระบบอื่นๆ ของกรมบัญชีกลางมาใช้เพื่อเป็นการตรวจสอบทางการจัดซื้อ จัดจ้าง การตัดยอด การใช้งบประมาณ
เพื่อความถูกต้องและโปร่งใส และยังมีการแต่งตั้งกรรมการกลางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ เป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้องในการดาเนินการอีกทางหนึ่งด้วย และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ดาเนินการตรวจสอบ
กระบวนการที่ เกี่ ยวข้ องกั บการการเงิ นและงบประมาณอี กครั้ ง รวมถึ งมี การเผยแพร่ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยผ่านทาง Website ให้ประชาคมได้มี
ส่วนในการรับรู้ รับทราบ (เอกสารหมายเลข 5.2.4 (5))
6) หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สาคัญ
เช่ น การทบทวนจั ดท าแผนยุ ทธศาสตร์ แผนกลยุ ทธ์ ในการประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย และ
แผนปฏิบัติการประจาปี ให้ข้อเสนอแนะในทุกๆ เรื่อง ในการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคเรียน และ
แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอื่น เช่น เว็บไซต์ Facebook กล่องรับความคิดเห็นที่ตั้งอยู่หน้าสานักงานอธิการบดี
โดยผู้บริหารจะดาเนินการตอบในทุกๆ เรื่อง นอกจากนี้ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยังมีผู้แทน
จากภายนอกเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ เช่ น คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย กรรมการประจาส่วนราชการของหน่วยงานต่างๆ (เอกสารหมายเลข 5.2.4(6) – 5.2.4(7))
7) หลักการกระจายอานาจ อธิการบดีได้กาหนดและมอบอานาจในการบริหารและการตัดสินใจแต่ละเรื่อง
ให้แก่รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายโอนอานาจในการตัดสินใจ
ไปยังคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ตั้งขึ้น โดยมุ่งประโยชน์ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
เช่ น คณะกรรมกรรมการบริ หารงานบุ คคลของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย คณะกรรมการบริ หารงานบุ คคลของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยอธิการบดี เช่น คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 5.2.4(8) – 5.2.4(10))
8) หลักนิติธรรม บริหารงานตามเจตนารมณ์ของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจัดทาเอกสารรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศต่างๆ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
9) หลักความเสมอภาค ให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในด้านการบริหารจัดการ การบริหารงาน อาทิ
เช่น มีการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยออกเป็นข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 สาหรับสายวิชาการ และคู่มื อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับสายสนับสนุน มีการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกเพศ ทุกภาษา ทุกช่วงอายุ
รวมทั้งมีการจัดการฝึกอบรมที่หลากหลายให้กับประชาชนทุกกลุ่ม (เอกสารหมายเลข 5.2.4(11) – 5.2.4(12))
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ในแต่ละครั้งจะผ่านการพิจารณาที่ต้องมีความ
เห็นชอบ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารชุดต่างๆ อย่างชัดเจน โดยในการ
ประชุมหรือตกลงใช้กลไกในการตัดสินใจ อาทิเช่น คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยจะ
ร่วมกันพิจารณางานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยจะ
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ร่วมกันพิจารณาเรื่องการบริหารบุคคลของบุคลากรประเภทต่างๆ กรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ตัดสินใจบริหารงานเรื่องต่างๆ ร่วมกัน (เอกสารหมายเลข 5.2.4(13) - 5.2.4(16))
ทั้งนี้ งานบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดทา “แบบประเมินการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good governance)” โดยดาเนินการจัดทาแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ
Google Form ผ่านช่องทางการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายตามช่องทางต่างๆ อาทิเช่น หน้าเพจเฟสบุ๊คงาน
บริหารงานบุคคล กรุ๊ปไลน์ต่างๆ SMS เพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ในการประเมินผู้รับการประเมินคือ
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการศูนย์/สานัก/กอง ผู้ประเมินคือ บุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ
ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผู้ ตอบแบบประเมิ น จ านวน 424 คน จ าแนกเป็ น บุ คลากร จ านวน 320 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 75.47 นักศึกษา จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 16.98 ศิษย์เก่า จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.83
ผู้ประกอบการ จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77 และเครือข่ายความร่วมมือ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.94
ผลประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
ประเด็นการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.09
4.00
4.01
4.01
3.94
3.91
3.95
4.12
4.05
4.05
4.01

จากผลการประเมินพบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึ งพอใจต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร มากที่สุด 3 ลาดับ คือ ลาดับ 1 หลักนิติธรรม (Rule of Law) ค่าเฉลี่ย 4.12
ลาดับ 2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ค่าเฉลี่ย 4.09 และ ลาดับ 3 หลักความเสมอภาค (Equity)
และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ค่าเฉลี่ย 4.05 เท่ากัน ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุด 3
ล าดั บ คื อ ล าดั บ 1 หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) ค่ า เฉลี่ ย 3.91 ล าดั บ 2 หลั ก ความโปร่ ง ใส
(Transparency) ค่าเฉลี่ย 3.94 และลาดับ 3 หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) ค่าเฉลี่ย 3.95
โดยรวมจากการทาผลการประเมินการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิ บาลของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2562
มีค่าเฉลี่ย 4.01
โดยมีแนวทางเสริมจุดอ่อน ดังนี้
1) ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สาคัญ
2) ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวของเพื่อร่วมคิดแนวทางหรือร่วมการแก้ไข
ปัญหา
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3) ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา
แผนงานหรืองานด้านต่างๆ
ทั้งนี้ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี จะนาผลการประเมินการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2562 เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใน
เดือนสิงหาคม เพื่อนาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานของ
ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ข้อ 4 :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.2.4 (1)
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2562)
5.2.4 (2)
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562
5.2.4 (3)
รายงานผลการดาเนินการปี 2562
5.2.4 (4)
(ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับ
ปรับปรุง) พ.ศ. 2560 -2564
5.2.4 (5)
รายงานผลสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5.2.4 (6)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)
5.2.4 (7)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาส่วนราชการ
5.2.4 (8)
คาสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2855/2562 เรื่อง มอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้รอง
อธิการบดี ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562
5.2.4 (9)
คาสั่งมหาวิทยาลัยที่ 13/2562 เรื่อง มอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ ช่วยอธิการบดี
ลงวันที่ 3 มกราคม 2562
5.2.4 (10)
คาสั่ งมหาวิ ทยาลั ยที่ 2384/2560 เรื่ อง มอบอ านาจให้คณบดี ป ฏิบั ติ ราชการแทน
อธิการบดี ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5.2.4 (11)
ข้อบัง คับสภามหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัม ภ์ จั งหวั ด
ปทุมธานีว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
5.2.4 (12)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.2.4 (13)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)
5.2.4 (14)
คาสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
5.2.4 (15)
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
5.2.4 (16)
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 4
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
- ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
1) น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 2) นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
3) น.ส.สุภัทรา อภิชาติ
4) นายธนภรณ ไชยาวรรณ
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 ข้อ 5. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ โดยความรู้ที่ได้ เกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล
ภายในองค์กร ถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งาน
ฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินงานตามระบบการกากับ ติดตามให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการ
ดาเนินการจัดการความรู้ มีรายละเอียดการดาเนินงานดังนี้
1. การกาหนดประเด็นความรู้ มหาวิทยาลัย มีการกาหนดผู้รับ ผิดชอบ มีการกาหนดประเด็ น
ความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน โดยการจัดทาบันทึกขอให้ทุกหน่วยงานส่ง
รายชื่ อคณะกรรมการการจั ด การความรู้ป ระจ าปี การศึกษา 2562 บั น ทึ กข้อความที่ 250/2563 และ
733/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดการความรู้ (KM) ประจาปีการศึกษา 2562
2. ค้น หาองค์ค วามรู้ แต่ ล ะคณะและหน่ ว ยงานได้ มี ก ารค้ น หาองค์ค วามรู้ ทั้ ง แบบ Explicit
Knowledge ที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และถูกนามาใช้จนประสบความสาเร็จ เช่น สานักวิทยบริการ
ได้มีการจัดทาโครงการ การเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) การจัดการเรียนการสอนที่มีผลงานเป็น
Productive Learning และแบบ Tacit Knowledge ที่อยู่ในตัวของผู้ที่มีประสบการณ์การทางานและมี
ความรู้ความสามารถ โดยผ่านการสอบถาม สัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆจากผู้ที่มีองค์ความรู้ เช่นการยื่นขอจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
3. รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ คณะกรรมการจัดการความรู้ได้มีการจัดทา
บันทึกข้อความให้ทุกคณะและหน่วยงานส่งรายงานผลการดาเนินการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามแผนการ
จัดการความรู้ (KM) ของทางมหาวิทยาลัย จากนั้นคณะกรรมการจัดการความรู้ได้รวบรวมองค์ความรู้และ
ถ่ายทอดผ่านทาง Fan Page ของงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ แบ่งปันความรู้ ด้วยการจัดทา
คลิป บทความ เผยแพร่ จัดทารายการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น
4. นาองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริง คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่รวบรวมไว้ไปปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
5. แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ อ งค์ ค วามรู้ ร่ ว มกั น ในการจั ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ อ งค์ ค วามรู้ นั้ น
คณะกรรมการได้มีการประชุมในเรื่องการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนาความรู้ที่ได้จากการ
ดาเนินการมาแบ่งปันกัน โดยคณะกรรมการได้มีมติใ ห้มีการจัดกิจกรรมขึ้นภายในเดือน พฤษภาคม 2563
จากนั้ น จึง ได้ มี การประสานเชิ ญ ผู้ ทรงคุณ วุฒ ภายนอกที่ มี เชี่ ยวชาญเกี่ย วกับ การจั ด การความรู้ มาเป็ น
กรรมการตัดสินการประกวด ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการระบาดขอเชื่อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19)
จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ในเวลาดังกล่าว ทาให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานการจัดการ
ความรู้มาเป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2563
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สสร. 302 โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกมาเป็นกรรมการตัดสิน โดยผลการประกวดระดับคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รางวัลชนะเลิศ สาหรับหน่วยงานสนับสนุน สานักวิทยบริการได้รางวัลชนะเลิศ
พร้อมกันนี้ท่านผู้ทรงได้ให้คาแนะนาแก่คณะและหน่วยงานต่างๆเพื่อใช้เป้นแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษาต่อไป ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ของคณะและหน่วยงานต่างๆ
ด้วยการจัดเวทีประกวดสุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ “VRU-KM Best Practice Award”
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งแต่ละคณะและหน่วยงานได้รับคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอก
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6. ทบทวนและประเมินผล ทุกคณะและหน่วยงานนาองค์ความรู้ที่ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้ว
ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน และปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานของคณะและหน่ วยงานต่ า งๆ
คณะกรรมการจัดการความรู้มีการทบทวนและประเมินผลกระบวนการจัดการความรู้ที่ดาเนินการแล้ว เพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ นาไปสู่การกาหนดประเด็นความรู้ในปีการศึกษาถัดไปถัดไป
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.2.5(1)
บันทึกข้อความที่ 250/2563 และ 733/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการความรู้ (KM) ประจาปีการศึกษา 2562
5.2.5(2)
รายงานผลการดาเนินการจัดการความรู้ของแต่ละคณะ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 5
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
- ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
1) น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 2) นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
3) อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ์ 4) อ.ธัชชัย อินทะสุข
5) น.ส.สุภัทรา อภิชาต
6) นายธนภณ ไชยวรรณ
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง

5 ข้อ

5 ข้อ (ข้อ 1 – 5)

5 คะแนน

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ 5.2
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
: ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน
และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนบริหารบุคลากร (งานบริหารงานบุคคล)
แผนพัฒนาบุคลากร(งานศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ)
ผลการดาเนินงาน
1.1 มหาวิทยาลัย โดยงานบริหารงานบุคคลได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการทบทวน
ข้อมูลและจัดทากรอบอัตรากาลัง ประจาปีงบประมาณ 2562-2565 มีหน้าที่ประสานขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนข้อมูลและจัดทาการขอกาหนด แผน/กรอบอัตรากาลัง รวบรวมและรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการ
อานวยการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาค่า
กลางของงานสนับสนุนวิชาการ มีหน้าที่ประสานขอข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง จั ดทาค่ากลางของงานสนับสนุ น
วิชาการ รวบรวมและรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการอานวยการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดทาค่ากลางของงานสนับสนุนวิชาการแล้ว หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดต้องนาค่ากลางไปใช้ในการวิเคราะห์อัตรากาลังของหน่วยงานซึ่งจะเกิดมาตรฐานภาระงานที่แต่ละ
แห่งใช้นาไปคานวณแบบเดียวกันในตาแหน่งงานเดียวกัน
ในส่วนของสายวิชาการ การคานวณอัตรากาลังเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ภาระ
งานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 รวมถึง
การพิจารณาอัตราส่วนของอาจารย์ต่อภาระงานสอน และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อัตราส่วน
อาจารย์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบันและที่มีแผนจะเปิดสอนในอนาคต
โดยเมื่อหน่วยงานภายในทุกแห่งจัดทาร่างกรอบอัตรากาลัง ที่มีความเหมาะสมกับภาระงาน
หรือหน้าที่งานใหม่ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ระยะ 20 ปี หลั งจากนั้นงาน
บริหารงานบุคคล จะท ารายงานสรุปและนาเข้าที่ประชุม คณะกรรมการทบทวนข้อมูล และจัด ทากรอบ
อัตรากาลัง ประจาปีงบประมาณ 2562-2565 เพื่อรับฟังข้อแนะนาและให้ความเห็นชอบต่อที่ประชุม ก.บ.ม.
โดยที่ประชุมเห็นชอบในการกาหนดกรอบอัตรากาลัง จานวน 928 อัตรา จาแนกเป็นสายวิชาการ 570
อัต รา และสายสนั บ สนุ น 358 อั ต รา มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารทบทวนอั ต ราก าลั ง ทุ ก ปี โดยรายงานกรอบ
อัตรากาลังที่มีเสนอ ก.บ.ม.
1.2 มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การจั ด ท าแผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร เป็ น แผนระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561-2565) โดยในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ฉบับนี้เป็นการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด มีการนา
เครื่องมือสาหรับประเมินขีดสมรรถนะของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ขององค์กรที่เรียกว่า
HR Scorecard ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งราชการพลเรือน
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ในเชิงระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติการเข้าไว้ด้วยกัน โดยมี“กรอบมาตรฐานความสาเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ”ประกอบไปด้วยมิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์/มิติที่ 2
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Operational Efficiency)/มิติที่ 3 ประสิทธิผล
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)/มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ น าเสนอแผนบริห ารและพั ฒ นาบุ คลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/ 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และ
มหาวิทยาลัยได้นาผลการดาเนินงาน และผลการประเมิ นคุณภาพกาศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแผนบริหารและ
พั ฒ นาบุ ค ลากรมาใช้ ป ระกอบในการปรั บ ปรุ ง และจั ด ท าแผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร ในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ปรับปรุงและกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน จานวน 12
ตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. การพัฒนา ปรับปรุง แผน/ 1. ระดับความสาเร็จของการมีและ 1. กิจกรรม 28 จัดทาแผนการ
นโยบายและระบบด้านการ ใช้แผน/นโยบายและระบบด้า น บริหารและพัฒนาบุคลากร
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล เ ชิ ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล เ ชิ ง 2. กิจกรรม การปรับปรุง กฎ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ระเบียบ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล
2. ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/ 3. กิจกรรม/โครงการตามที่กาหนด
กิจกรรมตามแผน
ในแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร
2. การพัฒนาระบบ
3.ระดั บ ความส าเร็จ ของการสร้า ง 4. โครงการพัฒนารับบสารสนเทศ
สารสนเทศและ
พัฒนา ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล และฐานข้อมูลงานบริหารงาน
กระบวนการการ
หรื อ ระบบสารสนเทศด้ า นการ บุคคล
บริหารงานบุคคลให้มี
บริหารงานบุคคล
5. กิจกรรม 45. โครงการอบรม
ประสิทธิภาพ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (ภาคการศึกษาที่1)
6. กิจกรรม 46. โครงการอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (ภาคการศึกษาที่2)
7. กิจกรรม 47. โครงการอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (VGE101,108,109)
8. กิจกรรม 55. โครงการการอบรม
เพื่อการเป็นอาจารย์ที่ดี. (To be a
good teacher) (50 คน) + 10
9. กิจกรรม 56. โครงการอบรม
อาจารย์สู่มาตรฐานความเป็น
อาจารย์มืออาชีพระยะที่ 1
(Introduction for VRU-PSF)
(50 คน) + 10
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. การพัฒนาบุคลากรและ 4. ร้อยละของการสรรหา คัดเลือก
สภาพแวดล้ อม เพื่ อ เพิ่ ม การบรรจุแต่งตั้ง ถูกต้องและทัน
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ก า ร ตามระยะเวลากาหนด
บริหารทรัพยากรบุคคล
5. ร้อยละของบุ คลากรและผู้ น าที่
ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการ
ประเมิ น หลั ก สู ต ร ตามเกณฑ์ ที่
กาหนด (5.6)
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โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
10. กิจกรรม 57. โครงกาอบรมการ
สร้างแม่แบบอาจารย์มืออาชีพ
(VRU-PSF รุ่นที่ 1) ต่างจังหวัด
3 วัน 2 คืน (20 คน อาสาสมัคร
ที่พร้อมพัฒนาตนเอง) + 10 คน
11. กิจกรรมการรับสมัคร สอบ
คัดเลือกบุคลากร (ไม่ใช้
งบประมาณ)
- กิจกรรมจากงานประจา
12. โครงการสร้างเสริมบุคลากร
บรรเทาสาธารณภัย
13. กิจกรรม 36. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
คุณลักษณะและจรรยาบรรณ
ของคณาจารย์และบุคลากร
(3 วัน)
14. กิจกรรม 37. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน
(2 วัน)
15. กิจกรรม 38. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหม่ (1 วัน)
ครั้งที่ 1
16. กิจกรรม 39. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหม่ (1 วัน)
ครั้งที่ 2
17. กิจกรรม 40. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหม่ (1 วัน)
ครั้งที่ 3
18. กิจกรรม 41. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหม่ (1 วัน)
ครั้งที่ 4
19. กิจกรรม 43. โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรใน
การศึกษาอบรมภายนอก
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โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
20. กิจกรรม 44. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ
(เทคนิคการบริการด้วยใจ,
ทางานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ,
เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร
พัฒนาบุคลิกภาพ) (3 วัน)
21. กิจกรรม 48. โครงการเพื่อน
ชวนเพื่อนสอนแบบ Deep
Learning (100 คน) +10
22. กิจกรรม 49. โครงการ Deep
Learning Skill Camp (อบรม
ภายนอก 3 วัน 2 คืน) (50 คน)
+ 10
23. กิจกรรม 50. โครงการ Train
the Trainer for Deep
Learning (30 คน) + 10
24. กิจกรรม 51. โครงการอบรม
เทคนิคการเรียนโดยใช้ผู้เรียน
เป็นหลัก (Active Learning)
(50 คน) + 10
25. กิจกรรม 52. โครงการอบรม
เทคนิคการเรียนแบบมีส่วนร่วม
(Collaborative Learnig) (50
คน) + 10
26. กิจกรรม 53. โครงการอบรม
วิธีการคิดเพื่อกาหนดผลการ
เรียนรู้ (Design Thinking for
Learning Outcomes) (50
คน)+10
27. กิจกรรม54. โครงการอบรม
เครื่องมือการวัดผลการเรียนการ
สอน (Assessment Tools)(50
คน) + 10
6. ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ า 28. กิจกรรม 58. โครงการพัฒนา
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์
ประจา
7. ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ 29. กิจกรรม 31 การขอกาหนด
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (5.3)
ตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)
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8. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย 30. กิจกรรม 33. โครงการอบรมเชิง
สนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ปฏิบัติการ “การจัดทาคู่มือ
จากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การ ปฏิบตั ิงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและ
ประเมิน (5.5)
เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น (2 วัน)
31. กิจกรรม 34. โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ การ “การวิ เคราะห์ ค่ างาน
และการเขียนแบบประเมินค่างาน”
32. กิจ กรรม 35. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจัย Routine to
Research (R2R) สายสนับสนุน
(3 วัน)
9. ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใ จของ 33. กิจกรรมไม่ใช้งบประมาณ
บุคลากร ต่อสภาพแวดล้อมด้าน การสารวจความพึงพอใจของ
บุคคล (5.7)
บุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้าน
บุคลากร
4. บริหารทรัพยากร
10. มหาวิ ท ยาลั ย ผ่ า นเกณฑ์ ก าร 34. ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
บุคคลอย่าโปร่งใส เป็น ประเมิน ITA ในภาพรวม
รับการประเมินคุณธรรมความ
ธรรมมีเจตจานงในการ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
บริหารที่สุจริต
หน่วยงานภาครัฐ
35. อบรมความรู้ และแนวปฏิบตั ิที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน
5. สร้างความผาสุก ความพึง 11. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของ 36. กิจกรรม 16. ประชุม
พอใจ และสร้ า งคุ ณ ภาพ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการดาเนินการจัดการ
ชี วิ ต แ ล ะ ค ว า ม ส ม ดุ ล
ความสุขมหาวิทยาลัย
ระหว่างชีวิตกับการทางาน
37. กิจกรรม 17. ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการ
ความสุขประจาหน่วยงาน
38. กิจกรรม 18. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างสุข
ในองค์กรของหน่วยงาน
39. กิจกรรม 20. การแข่งขัน
เปตอง วไลยโอเพ่น (ชมรมเปตอง)
40. กิจกรรม 21. การวิ่งเก็บ
ระยะทาง (Virtual Run) (ชมรมวิ่ง
เพื่อสุขภาพ)
41. กิจกรรม 22. การวิ่งเซลฟี่
(ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ)
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โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
42. กิจกรรม 23 บาบัดความเครียด
ด้วยแบดมินตัน (ชมรม
แบดมินตัน)
43. กิจกรรม 24. เรียนรู้ด้านดนตรี
บทกวีในสวน (ชมรมดนตรี)
44. กิจกรรม 25. อาหาร-เครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ (ชมรมอาหารเพื่อ
สุขภาพ)
45. กิจกรรม 26. กิจกรรมออก
กาลังกายทุกวันจันทร์-ศูกร์
เวลา 17.00-19.00 น.
46. กิจกรรม 27. การแข่งขัน
ฟุตบอลสี่เส้าบุคลากรภายใน
ทุกวันพุธ ตั้งแต่เดือน มิถุนายนสิงหาคม 63 เวลา 17.00-19.00 น.
47. กิจกรรมการจัดทาระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการ และดาเนินกิจกรรม
สวัสดิการและสิ่งอานวยความ

12. จ านวนสวั ส ดิ ก าร และสิ่ ง
อานวยความ สะดวกเพิ่มเติมที่
ไม่ใช่ สวัส ดิการภาคบังคับตาม
กฎหมายซึ่ ง มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร
และมีกิจกรรม/โครงการ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการบริหารงานบุคคลการจัด การ
ความสุขให้เกิดความผาสุกและความสมดุลในชีวิตและงาน และเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งคุณวุฒิและวิชาชีพ
การเพิ่มพูนสมรรถนะ ทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุนปรากฏตามแผน สรุปได้ ดังนี้
กิจกรรม/โครงการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 3 โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 7 โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 22 โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จานวน 2 โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จานวน 12 โครงการ/กิจกรรม
โดยสรุป แผนงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ 2563 มีจานวน รวมทั้งสิ้น 47 โครงการ/กิจกรรม
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.3.1(1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและมติ ครั้งที่
4/2561 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
5.3.1(2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและมติ ครั้งที่
5/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
5.3.1(3)
แผนกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสาย
สนับสนุน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562- 2565)
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5.3.1(4)
5.3.1(5)
5.3.1(6)
5.3.1(7)

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและมติ ครัง้ ที่ 3/ 2561 วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2561 (แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.) ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2565)
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ปี (ปีงบประมาณ.2561-2562 –กาลัง
ดาเนินการจัดทาปีงบประมาณ 2563)

 ข้อ 2. มีการกากับติดตามกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
และสายสนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
มหาวิ ทยาลั ย มีการกากับ ติ ดตาม กรอบอัต รากาลัง ข้า ราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา
สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเป็นการรายงานจานวนอัตรากาลัง ที่มีอยู่และตาแหน่งอัตราว่าง ในทุก
ครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (กบม.) หรือการประชุมคณะกรรมการ
บริหารพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ที่มีวาระในการขอต่อสัญญา หรือขอจ้างอัตรากาลังต่างๆ ตามความ
ต้องการของหน่วยงานภายใต้กรอบอัตรากาลังที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
สาหรับ ในการกากับ ติ ดตาม การบริหารงานบุคคล (HRM) นั้ น ในกระบวนงานหลักด้ านการ
บริหารงานบุคคล มีการกากับ ติดตามจากข้อมูลที่ได้รายงานจากฐานข้อมูล ประกอบด้วย
1) ด้านกรอบอัตรากาลัง งานบริหารงานบุคคลจัดทาฐานข้อมูลด้านอัตรากาลัง และได้ให้บริการ
ข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงานภายในระดับคณะ/สานัก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอ อัตรากาลังเพิ่มหรือยุบ
อัตรากาลังนั้นๆ หรือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย หรือนาไปใช้ในการตรวจประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน มัจจุบันฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นไฟล์ข้อมูลภาพรวมของอัตรากาลังในปัจจุบัน HUMAN
DATA ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ Excel และงานบริหารงานบุคคลรายงานข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็น
รายไตรมาส และปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกาลังดาเนินการใช้ฐานข้อมูลเรียกว่า โปรแกรมระบบบริหารงาน
บุคคล ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2563 โดยใช้งานร่วมกับการจ่ายเงินเดือนของงานการเงินและบัญชี
โดยมีผลจากการ กากับ ติดตามการใช้กรอบอัตรากาลัง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการและสายสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
กรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

จานวนบุคลากรที่พึงมี 570 อัตรา
จานวนบุคลากรปัจจุบัน 441 อัตรา
อัตราว่าง 99 อัตรา เนื่องจาก มีการรับนักศึกษาไม่ตรงตามแผน จึงไม่สามารถบรรจุได้
กรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

จานวนบุคลากรที่พึงมี 358 อัตรา
จานวนบุคลากรปัจจุบัน 323 อัตรา
อัตราว่าง 35 อัตรา เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีจะจัดสรรได้เฉพาะตาแหน่งที่มี
คนครอง อัตราที่ว่างจึงเป็นอัตราที่มีไม่มีงบประมาณรองรับ
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มหาวิทยาลัยมีการกากับ ติดตาม แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ในแต่ละปีงบประมาณ โดยในส่วนของกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ตาม กนผ.04 และบรรจุลงในแผนงานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ ต้อง
ดาเนินกิจกรรมและโครงการตามที่ระบุในแผน และต้องทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ และผลตาม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ผ่านระบบติดตาม VRU Project ของกองนโยบายและแผน ทุกรายไตรมาสและมหาวิทยาลัย
จะกากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรายงานผลโดยมีเอกสารบันทึกข้อความและแบบฟอร์มรายงาน
เป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม และกองนโยบายและแผนจะจัดทารายงานสรุปผลการกากับติดตาม ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามวาระที่กาหนด
ตามปีปฏิทิน
จากตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน
12 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 และไม่บรรลุเป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัดคิดเป็น
ร้อยละ 25.00 และรอผลการประเมิน 1 ตัวชี้วัดคิดเป็น ร้อยละ 8.34 ในการกากับ ติดตาม การดาเนินงาน
ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 สรุปไม่บรรลุเป้าประสงค์ตามแผน แต่คาดว่าใน
ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
2563 คาดว่าจะได้คะแนนการประเมินมากกว่า ร้อยละ 80 ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2563 บรรลุเป้าประสงค์ที่ค่าร้อยละ 83.33
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.3.2(1)
สถิติการสรรหา เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 –
ปัจจุบนั
5.3.2(2)
สถิติการสสรหา เปิดรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 –
ปัจจุบนั
5.3.2(3)
ฐานข้อมูล ก.พ.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(เอกสารปกปิด)
5.3.2(4)
ฐานข้อมูล Human Data งานบริหารงานบุคคล
5.3.2(5)
ฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย
5.3.2(6)
ฐานข้อมูลด้านการจัดสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย
5.3.2(7)
ฐานข้อมูลกองทุนสารองเลี้ยงชีพรายชื่อสมาชิก/ยอดเงินนาส่งและรายงานผลคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
5.3.2(8)
ฐานข้อมูลด้านการประกันสังคม รายชื่อสมาชิก/ยอดเงินนาส่ง และรายงานผล
คณะกรรมการบริหาร
5.3.2(9)
ฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการบ้านพักของทางราชการที่ให้บริการแก่ข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย
5.3.2(10)
ฐานข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล(เอกสารปกปิด)
5.3.2(11)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รบั ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก
5.3.2(12)
ฐานข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านข้อมูลการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ /
ฐานข้อมูลด้านการลาศึกษาต่อภายในประเทศฐานข้อมูลการได้รับทุนและการทา
สัญญาทุน
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5.3.2(13)
5.3.2(14)
5.3.2(15)
5.3.2(16)
5.3.2(17)

ฐานข้อมูลการฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัย(งานศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากร
มืออาชีพ)
ฐานข้อมูลการพัฒนาสู่เส้นทางความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของบุคลากร
สายสนับสนุน
ฐานข้อมูลการพัฒนาสู่เส้นทางความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของบุคลากร
สายสนับสนุน
ฐานข้อมูลการพ้นจากงานของบุคลากร
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดโครงการ และตัวชี้วดั เป้าประสงค์ ตามระบบ
VRU Project ของกองนโยบายและแผน

 ข้อ 3. มีสวัสดิการ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน
การจัดการด้านสวัสดิการนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว มหาวิทยาลัยยัง
ได้ดาเนินการในเรื่องสวัสดิการเพิ่มเติมเป็นด้านต่างๆ โดยได้ริเริ่มจัดทาโครงการสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อเป็น
สวัสดิการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากสวัสดิการปกติเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้ค
รอลคลุมมากยิ่งขึ้นโดยบุคลากรสามารถเลือกใช้สวัสดิการที่มีความหลากหลายได้ตรงการตามความต้องการ
ที่แท้จริงของบุคลากร นอกจากนี้ยังนาผลที่ได้จากากรเก็บข้อมูลความพึงพอใจข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับ
สวัสดิการยืดหยุ่นในแต่ละปีมาปรับปรุงในปีต่อไป
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ให้มีสถานที่สาหรับการออกกาลังกายสาหรับคณาจารย์ บุคลากร และ
ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสนามกีฬากลาง สระว่ายน้า ฟิตเนส สนามบาสเก็ตบอล
สนามเทนนิ ส สนามแบดมิ น ตั น และสนามเซปั ค ตะกร้ อ รวมไปถึ ง สนามฝึ ก ซ้ อ มเปตอง นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมีการแต่งตั้งคกก.กาหนดนโยบายและดาเนินการจัดการความสุขของมหาวิทยาลัย และมีการ
ตั้ง กลุ่ มชมรมต่ างๆ เพื่ อส่ งเสริมการสร้างสมดุล ระหว่า งชี วิต และการทางานของบุคลากร รวมถึง มีการ
ประกาศนโยบายการจัดการความสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และได้จัดทา
โมเดล S.I.M. เพื่อเป็นตัวแบบและแนวทางในการดาเนินการจัดการความสุข โดยเน้นการดาเนินการ 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้าน Happy Heart (น้าใจงาม) หมายถึง มีน้าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน 2) ด้าน Happy
Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 3) ด้านHappy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่ อ
สิ่งต่างๆ ในการดาเนินชีวิต 4) ด้าน Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตน
ทางาน และพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้มีการจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจใน
ต่อสภาพแวดล้อมในการทางานทุกปีงบประมาณ เพื่อที่จะนาผลการประเมินที่ได้รั บจากรอบแรกมาทาการ
ปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง งานและชีวิตประจาวัน
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.3.3(1)
คาสั่ง ที่ 1759/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
5.3.3(2)
5.3.3(3)

กาหนดนโยบายและดาเนินการจัดการความสุข
คาสั่ง ที่659/2562 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างสุข
และความผูกพันขององค์กร
ประกาศนโยบายการจัดการความสุข
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5.3.3(4)

5.3.3(5)

รายงานและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2561
ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นโยบายการจัดการความสุข และโมเดลจัดการความสุข (S I M Model)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสุขในองค์กรของหน่วยงาน ในวัน
อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

 ข้อ 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน นาความรูและทักษะที่ได
จากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการอบรม งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการอบรมโครงการ
ต่า งๆภายในมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี การส่ง แบบสอบถามให้แต่ ล ะคณะและหน่ ว ยงานที่ ส่ ง บุ คลากรเข้า ร่ว ม
โครงการเพื่อดาเนินการติดตามผลหลังการอบรม ให้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมโครงการถึงการนาความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปปรับใช้ในการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานอย่างไร โดยงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมือ
อาชีพ ได้กาหนดระยะเวลาของการส่งคืนข้อมูลของแบบสอบถามสาหรับสายวิชาการภายในระยะเวลา 3
เดือน และสาหรับสายสนับ สนุนภายในระยะเวลา 1 เดือน เมื่อได้รับ ข้อมูล จากผู้เข้า อบรม งานพัฒนา
อาจารย์ฯได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสารวจ นามาแยกประเภทแป็นการอบรมภายในและภายนอก
ในด้านการอบรมภายใน งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมื ออาชีพ ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
จากนั้นทาการสรุปผลและนาเสนอต่อผู้บริหาร และนาผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร
การจัดการอบรมในปีต่อไป ในด้านการอบรมภายนอกงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพได้ดาเนินการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้ ารับการอบรมภายนอก ที่ได้นามาใช้ในการเรียนการสอนหรือการ
ปฏิบัติงาน จากนั้นทาการสรุปผลและนาเสนอต่อผู้บริหารในลาดับถัดไป เพื่อนาไปพิจารณาวางแผนในการ
บริหารนโยบายของงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพต่อไป

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
5.3.4 (1)
แบบสอบถามหลังจบโครงการ
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 ข้อ 5. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินความสาเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ของปีงบประมาณ
2563 และนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)
ต่อไป ผ่านระบบVRU PROJECT
1. ประเมินผลสาเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังนี้
จากตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน
12 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้ อยละ 75.00 และไม่บรรลุเป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัดคิดเป็น
ร้อยละ 25.00 และรอผลการประเมิน 1 ตัวชี้วัดคิดเป็น ร้อยละ 8.34 ในการกากับ ติดตาม การดาเนินงาน
ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 สรุปไม่บรรลุเป้าประสงค์ตามแผน แต่คาดว่าใน
ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
2563 คาดว่าจะได้คะแนนการประเมินมากกว่า ร้อยละ 80 ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2563 บรรลุเป้าประสงค์ที่ค่าร้อยละ 83.33
2. ประเมินผลสาเร็จของโครงการ ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังนี้
มหาวิทยาลัยมีนโยบายแผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
จานวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จานวน 47 โครงการ/กิจกรรม มีโครงการที่ได้
ยกเลิกเนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) จานวน 8 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ
17.02 ดังนั้นเหลือ จานวนโครงการที่ต้อง ดาเนินการจริงจานวน 39 โครงการ/กิจกรรม
จากจานวน 39 โครงการ/กิจกรรม
1. มีโครงการที่บรรลุผลสาเร็จ จานวน 22 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 56.41
2. และไม่บรรลุผล สาเร็จจานวน 8 โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากดาเนินกิจกรรมไม่ครบตาม
จานวนครั้งที่ ระบุในแผนเนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ซึ่งจาเป็นต้องชะลอ
โครงการ เพื่อสร้างระยะห่างทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 20.51
3. รอดาเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.07
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
การบรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
เป้าหมาย
1. การพัฒนา
1. ระดับความสาเร็จของการมี 1. กิจกรรม 28 จัดทาแผนการ
บรรลุ
ปรับปรุง แผน/
และใช้ แ ผน/นโยบายและ บริหารและพัฒนาบุคลากร
นโยบายและ
ระบบด้ า นการบริ หารงาน 2. กิจกรรม การปรับปรุง กฎ
บรรลุ
ระบบด้านการ
บุ ค คลเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข อง ระเบียบ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย
บริหารงานบุคคล
เชิงยุทธศาสตร์
2. ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของ 3. กิจกรรม/โครงการตามที่
ไม่บรรลุ
โครงการ/กิจกรรมตามแผน กาหนดในแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Operational Efficiency)
การบรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
เป้าหมาย
2.การพั ฒ นาระบบ 3.ระดั บ ความส าเร็จ ของการ 4. โครงการพัฒนาระบบ
บรรลุ
ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ สร้ า ง พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง สารสนเทศและฐานข้อมูลงาน
กระบวนการการ ระบบฐานข้อมูลหรือระบบ บริหารงานบุคคล
บริ ห ารงานบุ ค คล ส า ร ส น เ ท ศ ด้ า น ก า ร 5. กิจกรรม 45. โครงการอบรม
บรรลุ
ให้มีประสิทธิภาพ
บริหารงานบุคคล
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (ภาคการศึกษาที่1)
6. กิจกรรม 46. โครงการอบรม
ไม่บรรลุ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (ภาคการศึกษาที่2)
7. กิจกรรม 47. โครงการอบรม
บรรลุ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (VGE101,108,109)
8. กิจกรรม 55. โครงการการ
รอดาเนินการ
อบรมเพื่อการเป็นอาจารย์ที่ดี.
(To be a good teacher) (50
คน) + 10
9. กิจกรรม 56. โครงกาอบรม
รอดาเนินการ
อาจารย์สู่มาตรฐานความเป็น
อาจารย์มืออาชีพระยะที่ 1
(Introduction for VRU-PSF)
(50 คน) + 10
10. กิจกรรม 57. โครงการอบรม รอดาเนินการ
การสร้างแม่แบบอาจารย์มือ
อาชีพ (VRU-PSF รุ่นที่ 1)
ต่างจังหวัด 3 วัน 2 คืน
(20 คน อาสาสมัครที่พร้อม
พัฒนาตนเอง) + 10 คน
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
3. การพัฒนา
4. ร้ อ ยละของการสรรหา 11. กิจกรรมการรับสมัคร สอบ
บรรลุ
บุคลากรและ
คัด เลื อ ก การบรรจุ แต่ ง ตั้ ง คัดเลือกบุคลากร
สภาพแวดล้อม
ถู ก ต้ อ งและทั น ตามระยะ (ไม่ใช้งบประมาณ)
เพื่อเพิ่ม
เวลากาหนด
- กิจกรรมจากงานประจา
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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5. ร้ อ ยละของบุ ค ลากรและ 12. โครงการสร้างเสริมบุคลากร
ผู้นาที่ได้รับการพัฒนาและ บรรเทาสาธารณภัย
ผ่ า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น 13. กิจกรรม 36. โครงการอบรม
หลั ก สู ต ร ต า ม เก ณ ฑ์ ที่ เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
กาหนด (5.6)
คุณลักษณะและจรรยาบรรณ
ของคณาจารย์และบุคลากร (3
วัน)
14. กิจกรรม 37. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน
(2 วัน)
15. กิจกรรม 38. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหม่ (1 วัน)
ครั้งที่ 1
16. กิจกรรม 39. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหม่ (1 วัน)
ครั้งที่ 2
17. กิจกรรม 40. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหม่ (1 วัน)
ครั้งที่ 3
18. กิจกรรม 41. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหม่ (1 วัน)
ครั้งที่ 4
19. กิจกรรม 43. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรในการศึกษาอบรม
ภายนอก
20. กิจกรรม 44. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ
(เทคนิคการบริการด้วยใจ,
ทางานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ,
เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร
พัฒนาบุคลิกภาพ) (3 วัน)
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การบรรลุ
เป้าหมาย
ยกเลิก
โครงการ
รอดาเนินการ

บรรลุ

บรรลุ

ยกยอดไปจัด
รวมกับครั้งที่
3
รอดาเนินการ

รอดาเนินการ

รอดาเนินการ

บรรลุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ

6. ร้อยละของอาจารย์ประจา
สถาบั น ที่ มี คุณ วุ ฒิ ป ริญ ญา
เอก (5.1)
7. ร้ อ ยละอาจารย์ ป ระจ า
สถาบันที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ (5.3)
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21. กิจกรรม 48. โครงการเพื่อน
ชวนเพื่อนสอนแบบ Deep
Learning (100 คน) +10
22. กิจกรรม 49. โครงการ Deep
Learning Skill Camp (อบรม
ภายนอก 3 วัน 2 คืน) (50 คน)
+ 10
23. กิจกรรม 50. โครงการ Train
the Trainer for Deep
Learning (30 คน) + 10
24. กิจกรรม 51. โครงการอบรม
เทคนิคการเรียนโดยใช้ผู้เรียน
เป็นหลัก (Active Learning)
(50 คน) + 10
25. กิจกรรม 52. โครงการอบรม
เทคนิคการเรียนแบบมีส่วนร่วม
(Collaborative Learnig) (50
คน) + 10
26. กิจกรรม 53. โครงการอบรม
วิธีการคิดเพื่อกาหนดผลการ
เรียนรู้ (Design Thinking for
Learning Outcomes) (50
คน)+10
27. กิจกรรม54. โครงการอบรม
เครื่องมือการวัดผลการเรียนการ
สอน (Assessment Tools)
(50 คน) + 10
28. กิจกรรม 58 โครงการพัฒนา
คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์
ประจา
29. กิจกรรม 31. การขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
รออนุมัติ
ยกเลิก
โครงการ
บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ
ไม่บรรลุ
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8. ร้ อ ยละของบุ ค ลากรสาย 30. กิจกรรม 33. โครงการอบรม
สนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่ เชิงปฏิบัติการ “การจัดทาคู่มือ
สู ง ขึ้ น จากผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ปฏิบตั ิงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะ
เข้าเกณฑ์การประเมิน (5.5) และเพือ่ เข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น (2
วัน)
31. กิจกรรม 34. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่างาน
และการเขี ยนแบบประเมิ นค่ า
งาน”
32. กิจกรรม 35. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
งานประจาสู่งานวิจัย Routine
to Research (R2R) สาย
สนับสนุน (3 วัน)
9. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ 33. กิจกรรมไม่ใช้งบประมาณ
บุคลากร ต่อสภาพแวดล้อม การสารวจความพึงพอใจของ
ด้านบุคคล (5.7)
บุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้าน
บุคลากร
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
4 : บริหารทรัพยากร 10. มหาวิ ท ยาลั ย ผ่ า นเกณฑ์ 34. ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
บุคคลอย่าโปร่งใส
การประเมิ น ITA ใน รับการประเมินคุณธรรมความ
เป็นธรรมมี
ภาพรวม
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
เจตจานงในการ
หน่วยงานภาครัฐ
บริหารที่สุจริต
35. อบรมความรู้ และแนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
5 : สร้างความผาสุก 11. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน 36. กิจกรรม 16. ประชุม
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการดาเนินการ
และสร้างคุณภาพ
จัดการความสุขมหาวิทยาลัย
ชี วิ ต และความ
37. กิจกรรม 17. ประชุม
สมดุลระหว่างชีวิต
คณะกรรมการดาเนินงาน
กับการทางาน
จัดการความสุขประจา
หน่วยงาน
38. กิจกรรม 18. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างสุข
ในองค์กรของหน่วยงาน
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การบรรลุ
เป้าหมาย
รอดาเนินการ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

บรรลุ
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12. จานวนสวัสดิการ และสิ่ง
อ านวยความ สะดวก
เพิ่มเติ มที่ไม่ ใช่สวั สดิการ
ภาคบั ง คับ ตามกฎหมาย
ซึ่ ง มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้องการของบุคลากร

39. กิจกรรม 20. การแข่งขัน
เปตอง วไลยโอเพ่น (ชมรม
เปตอง)
40. กิจกรรม 21. การวิ่งเก็บ
ระยะทาง (Virtual Run) (ชมรม
วิ่งเพื่อสุขภาพ)
41. กิจกรรม 22. การวิ่งเซลฟี่
(ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ)
42. กิจกรรม 23. บาบัดความเครียด
ด้วยแบดมินตัน (ชมรม
แบดมินตัน)
43. กิจกรรม 24. เรียนรู้ด้านดนตรี
บทกวีในสวน (ชมรมดนตรี)
44. กิจกรรม 25. อาหารเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ (ชมรม
อาหารเพื่อสุขภาพ)
45. กิจกรรม 26. กิจกรรมออก
กาลังกายทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 17.00-19.00 น.
46. กิจกรรม 27. การแข่งขัน
ฟุตบอลสี่เส้าบุคลากรภายใน
ทุกวันพุธ ตั้งแต่เดือน มิถุนายนสิงหาคม 63 เวลา 17.00-19.00 น.
47. กิจกรรมการจัดทาระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการ และดาเนินกิจกรรม
สวัสดิการและสิ่งอานวยความ

การบรรลุ
เป้าหมาย
ยกเลิก
โครงการ
ยกเลิก
โครงการ
ยกเลิก
โครงการ
บรรลุ
ยกเลิก
โครงการ
บรรลุ
ยกเลิก
โครงการ
ยกเลิก
โครงการ
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.3.5(1)
แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563
5.3.5(2)
สรุปรายงานผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563
5.3.5(3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 วันพุธ 24
มิถุนายน 2563
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 ข้อ 6 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย โดยงานบริหารงานบุคคล ดาเนินการจัดทา สรุปรายงานผลการประเมินความสาเร็จ
ของแผนการบริหารบุคลากร (HRM) ของปีงบประมาณ 2563 เสนอผู้บริหารเพื่ อทราบ และเสนอแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2564 โดยจะมีการปรับปรุงแก้ไข
ตัว ชี้ วั ด ความส าเร็จ ของแผนบริหารและพั ฒ นาบุ คลากร และปรับ ปรุง วิ ธี การจั ด ท าโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
1.1 มีจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่
1. ระดับความสาเร็จของการมีและใช้แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ผลการดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย
2. ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผน” ผลการดาเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย
1.2 และมี กิจกรรม/โครงการ ที่ ด าเนิ นการเพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานด้ านการบริ หารงานบุ คคลตามหลั ก HR
SCORECARDในมิติที่ 1 ความสอดคล้ องเชิ งยุทธศาสตร์ จานวน 3 โครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการ 2 โครงการ
ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ
1.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไข : งานบริหารงานบุคคลและงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ เตรียม
จัดหาแนวทางในการทากิจกรรมตามแผนโดยวิธีการอื่นแม้ว่าจะมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้น
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
2.1 มีจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
3. ระดั บ ความสาเร็จ ของการสร้า ง พั ฒนา ปรับ ปรุง ระบบฐานข้อมู ลหรือระบบสารสนเทศด้า นการ
บริหารงานบุคคล ผลการดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย
2.2 และมี กิจกรรม/โครงการ ที่ ด าเนิ นการเพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานด้ านการบริ หารงานบุ คคลตามหลั ก HR
SCORECARDในมิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Operational Efficiency) จานวน 7
โครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการ 3 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ และรอดาเนินการ 3 โครงการ
2.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไข : การไม่บรรลุเป้าหมายโครงการเนื่องจากจานวนผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อยกว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ และโครงการที่รอดาเนินการเนื่องจากติดปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้น
1.1 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเตรียมจัดหาแนวทางในการทากิจกรรมตามแผนโดยวิธีการอื่น
แม้ว่าจะมีสถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น เพื่อให้กิจกรรมที่กาหนดสามารถดาเนินงานได้ตามแผน และ 1.2 ปรับปรุง
การกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่อาจจะไม่ต้องวัดเชิงปริมาณ แต่กาหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพอย่างเดียว
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 มีจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายของแผน 5 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่
4. ร้อยละของการสรรหา คัด เลื อก การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ถู กต้ องและทั น ตามระยะเวลากาหนด ผลการ
ดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย
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5. ร้อยละของบุคลากรและผู้นาที่ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย
6. ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (5.1) ผลการดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย
7. ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (5.3)ผลการดาเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย
8. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย

9. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร ต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคคล (5.7)ผลการดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย
3.2 และมี กิจกรรม/โครงการ ที่ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก
HR SCORECARD ในมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
จานวน 23 โครงการ ยกเลิกโครงการ 2 โครงการ รอดาเนินการ 6 โครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการ 11
โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 โครงการ สาเหตุการไม่บรรลุเป้าหมายโครงการล้วนเกิดจากจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
3.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไข : การไม่บรรลุเป้าหมายโครงการเนื่องจากจานวนผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อยกว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ และโครงการที่รอดาเนินการเนื่องจากติดปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้น
1.1 งานพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรมืออาชีพ เตรียมจัดหาแนวทางในการทากิจกรรมตามแผนโดยวิธีการอื่น
แม้ว่าจะมีสถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น เพื่อให้กิจกรรมที่กาหนดสามารถดาเนินงานได้ตามแผน และ 1.2 ปรับปรุง
การกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่อาจจะไม่ต้องวัดเชิงปริมาณ แต่กาหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพอย่างเดียว
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมีเจตจานงในการบริหารทีส่ ุจริต
4.1 มีจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
10. มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในภาพรวม ผลการดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย
4.2 และมี กิจกรรม/โครงการ ที่ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก
HR SCORECARD ในมิติที่ 4 บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมีเจตจานงในการบริหารที่สุจริต
จานวน 2 โครงการ ผลการดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 โครงการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าโปร่งใส เป็นธรรมมีเจตจานงในการบริหารที่สจุ ริต
5.1 มีจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่
11. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัย ผลการดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย
12. จานวนสวัสดิการ และสิ่งอานวยความ สะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ผลการดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย
5.2 และมี กิจกรรม/โครงการ ที่ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก
HR SCORECARD ในมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน จานวนทั้งสิ้น 12
โครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการ 4 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ และยกเลิกโครงการ 6 โครงการ
สาเหตุ การยกเลิกโครงการเนื่องจากติดปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
สาเหตุ ไม่บรรลุเป้าหมายโครงการ เกิดจากไม่สามารถจัดการประชุมให้ครบตามจานวนครั้ งที่กาหนดในแผน
เนื่องจากต้องเว้นระยะห่างทางสังคมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
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5.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไข : การไม่บรรลุเป้าหมายโครงการ ดังนั้น
1.1 บริหารงานบุคคล เตรียมจัดหาแนวทางในการทากิจกรรมการประชุมตามแผนโดยวิธีการอื่นโดย
อาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และ
1.2 จัดเก้บข้อมูลคณะกรรมการฯ/สมาชิก กลุ่ม ชมรม เพื่อให้มีช่องทางติดต่อหรือประชุมทางไกลผ่าน
แอพพลิเคชั่นต่างๆ
1.3 กาหนด กิจกรรม/โครงการที่ เป็นความร่วมมือกันโดยไม่ต้องรวมกลุ่ม หรือจัดทากิจกรรมเป็นกลุ่ม
ย่อยๆ ที่มีสมาชิกจานวนไม่มาก สามารถดูแล ป้องกันสุขภาพได้
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.3.6 (1)
บันทึกเสนอรายงานผลการประเมินความสาเร็จของแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2563
5.3.6 (2)
ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงตัวชี้วดั ความสาเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.6.6 (3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 วันพุธ 24
มิถุนายน 2563
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.3
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
- ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
1) น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 2) นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
3) อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ 4) อ.ธัชชัย อินทะสุข
5) น.ส.สุภัทรา อภิชาต
6) นายธนภณ ไชยวรรณ
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.3
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง

6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ 1 – 6)

5 คะแนน

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ 5.3
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
: ระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
ปี การศึ กษา 2562 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ได้ จั ดท าคู่มื อ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ จั ง หวั ด
ปทุมธานี พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.1(1)) ซึ่งมีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ระดับคณะ
ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานศึกษาจะครอบคลุ ม ด้า นผลลั พ ธ์ ผู้เรีย น การวิจั ย และนวั ตกรรม การบริการวิ ช าการแก่สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เสนอผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 6
มิ ถุ น ายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.1(2)) และจั ด ส่ ง ให้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับทราบเดือนกันยายน 2562 โดยมหาวิทยาลัยได้มีการกาหนด
ระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพการศึกษา ระบุ ไว้ในเล่ มคู่มื อการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 ให้ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละระดับ มี รายละเอียด
ดังนี้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1. มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์และทบทวนจาก
ผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิ น คุณ ภาพ
การศึกษาภายใน
2. จัดทาแผนดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กาหนดปฏิทินการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน กาหนดค่าเป้าหมายการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และกาหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงาน
สนับสนุน และมหาวิทยาลัย
3. ดาเนิน การตามแผนการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ งจั ดเก็บ หลั กฐานตาม
พันธกิจในรอบปีการศึกษา (ระยะ 12 เดือน) ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
4. ควบคุม กากับ ติดตามผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร
คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง/ปี (ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2) รายงาน
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน และสภามหาวิทยาลัย
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5. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย
6. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับหลักสูตร ผ่าน
ระบบ CHE QA Online เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และดาเนิ นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ม าตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณภาพที่
กาหนด ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย
8. รายงานผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึกษาระดับ หลั กสู ต ร คณะ หน่ว ยงานสนับ สนุ น และ
มหาวิทยาลัย ต่อผู้บริหารหน่วยงาน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
9. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาวาง
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) รวมถึงปรับปรุงการดาเนินงานนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา
10. จั ด ท ารายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ และ
มหาวิทยาลัยส่งหน่วยงานต้นสังกัด สานักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน และเผยแพร่สู่สาธารณชน
11. เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กลไกการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาเป็ น กระบวนการและมาตรการของการควบคุ ม ติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี
การประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คาปรึกษาและให้ก ารสนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยกลไกที่
สาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนงานเพื่อให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ
หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ได้แก่
1.1 คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คื อ
ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ มีดังนี้
1.1.1 คณะกรรมการดาเนิน งานประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดั บมหาวิ ทยาลั ย
ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อานวยการสานัก /สถาบัน ผู้อานวยการกอง ตัวแทนผู้ดูแล
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และเจ้าหน้าที่ของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เป็นต้น
1.1.2 คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบ
ด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าสานักงานคณะ และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
1.1.3 คณะกรรมการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หน่ ว ยงาน
สนับสนุน ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักงาน
และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น กรณีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสานักงาน และ
เจ้าหน้าที่ เป็นต้น
โดยคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในชุดนี้มีหน้าที่ พัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานนั้นๆ ร่วมพิจารณากาหนดแผนดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา กากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนและให้
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คาปรึกษาในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน รวมถึงภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
1.2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาตั้ งแต่ระดับหลักสูตร คณะ
หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินงานรายตัวบ่งชี้ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
จัดทาเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา และจั ดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน คุณภาพการศึกษา
ภายใน
2. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือคู่มือแนวทางในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย
3. จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาระบบเครือข่ายของฐานข้อมูลกลางและระบบรายงาน เพื่อรับส่งและป้อนกลับข้อมูล
ให้กับหลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุน
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.4.1(1)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562
5.4.1(2)
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 6
มิถุนายน 2562
 ข้อ 2. กากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย มีการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีรายละเอียดดังนี้
(1) มีการจัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13
พฤศจิกายน 2562 ระดับหน่วยงานสนับสนุน และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ระดับคณะและมหาวิทยาลัย
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.4.2(1))
(2) มีการจัด โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อขอขึ้น
ทะเบี ย นเผยแพร่ห ลั กสู ต รที่ มี คุ ณ ภาพ (TQR) ส าหรับ อาจารย์ แ ละบุ คลากร ในวั น ที่ 3 มี น าคม 2563
(เอกสารหมายเลข 5.4.2(2))
(3) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562
สาหรับผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(3))
(4) มีการจัดทาแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อกาหนดรูปแบบในการรายงาน
การด าเนิ น งานให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน เผยแพร่ ไ ว้ บ นเว็ บ ไซต์ ง านมาตรฐานและจั ด การคุ ณ ภาพ
http://qa.vru.ac.th/download_form62.html (เอกสารหมายเลข 5.4.2(4))
(5) มีการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหน่วยงาน
เป็นประจาทุกปี (เอกสารหมายเลข 5.4.2(5))
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การควบคุมคุณภาพ
(1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2562 คาสั่งเลขที่ 2949/2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(6)) เพื่อทาหน้าที่วางแผนและวางระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย พิจารณามาตรฐานตัวบ่งชี้และการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย กากั บ ติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงานและคุณภาพของการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
องค์ป ระกอบ ตั วบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ที่มหาวิท ยาลัย กาหนด และรายงานผลการติด ตามให้ผู้บ ริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

(2) มีการจัดทาแผนการด าเนินงานประกั นคุณ ภาพการศึก ษาภายใน มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ โดยในแผนฯ มีการกาหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้แต่ละระดับ วงรอบในการ
ประเมิน ปฏิทินการดาเนินงาน (เอกสารหมายเลข 5.4.2(7)) ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 ได้ผ่านการ
พิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการต่างๆ ดังนี้
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา
การประชุมครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(8))
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การประชุมครั้งที่ 10/2562 วันศุกร์
ที่ 18 ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(9))
- คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย วาระเพื่ อพิ จ ารณา การประชุ ม ครั้ง ที่ 12/2562 วั น
พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(10))
การตรวจสอบคุณภาพ
(1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2562 คาสั่งเลขที่ 2949/2562 (ร่วมกับเอกสารหมายเลข 5.4.2(6)) เพื่อทาหน้าที่กากับ ติดตาม ตรวจสอบผล
การดาเนินงานและคุณภาพของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่
มหาวิทยาลัยกาหนด และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

(2) มีการติดตามการรายงานจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report:SAR)
ปีละ 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ทุกระดับ มหาวิทยาลัยฯ โดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพได้
จัดทาบันทึกขอให้ส่งรายงานการประเมินตนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับติดตามตรวจสอบคุณภาพ มี
รายละเอียดการดาเนินการดังนี้
-ภาคการศึก ษาที่ 1/2562 ให้มี การส่ ง รายงานการประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment
Report: SAR) ภายในทุกระดับ โดยการจัดทาบันทึก เลขที่ อว 0630.012/ว519 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน
2562 เรื่อง ขอให้ส่งรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจาปีการศึกษาที่
1/2562 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน โดยมีกาหนดให้ส่งภายในวันที่
4 ธันวาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(11)) และระดับมหาวิทยาลัย บันทึกเลขที่ อว 0630.012/ว551
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กาหนดให้ส่งภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(12))
-ภาคการศึก ษาที่ 2/2562 ให้มี การส่ ง รายงานการประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment
Report: SAR) โดยการจัดทาบันทึก เลขที่ อว 0630.012/ว121 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอให้ส่ง
รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจาปีการศึกษาที่ 2/2562 ระดับ
หลั กสู ตร ระดั บคณะ/วิ ทยาลัย และระดับ หน่ วยงานสนั บสนุน (เอกสารหมายเลข 5.4.2(13)) โดยมี
กาหนดให้ส่งระดับหลักสูตรภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ระดับคณะภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ระดับ
หน่วยงานสนับสนุนภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และบันทึกเลขที่ อว 0630.012/ว192 ลงวันที่ 26
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มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอให้ส่งรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจาปี
การศึกษาที่ 2/2562 ระดับ ระดับมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.4.2(14)) กาหนดส่ง 1 กรกฎาคม
2562 เนื่องจากระดับมหาวิทยาลัยในบางตัวบ่งชี้ต้องรอผลการประเมินจากระดับหน่วยงานสนับสนุนและ
คณะ มาใช้เป็นข้อมูลในการรายงานตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
(3) มีการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาคเรียนที่ 1 มีการรายงานผลการดาเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) 1/2562 ทุกระดับ เสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2563
(เอกสารหมายเลข 5.4.2(15)) เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 20
ธันวาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(16))
ภาคเรียนที่ 2 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ เสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(17)) และเสนอรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย การประชุ มครั้งที่ 7/2563 วั นที่ 15 กรกฎาคม 2563 (เอกสารหมายเลข
5.4.2(18)) สาหรับระดับหน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย กาหนดจะมีการดาเนินการรายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
หลังจากตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563
การประเมินคุณภาพ
(1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/
วิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในแต่ละระดับ 2563 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(19)) มีรายละเอียดคาสั่งดังนี้
ระดับ
คาสั่ง/ลงวันที่
กาหนดวันตรวจประเมิน
หลักสูตร
เลขที่ 944/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
15-19 มิถุนายน 2563
เลขที่ 1174/2563 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
2563
คณะ/วิทยาลัย
เลขที่ 945/2563 ลงวันที่27 พฤษภาคม 2563
29 มิถุนายน- 3 กรกฎาคม 2563
หน่วยงานสนับสนุน เลขที่ 945/2563 ลงวันที่27 พฤษภาคม 2563
6-10 กรกฎาคม 2563
มหาวิทยาลัย
เลขที่ 960/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
3-4 สิงหาคม 2563

(2) มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดั บหลักสูตร และคณะ เสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน การประชุ ม ครั้ง ที่ 1/2563 วั น ที่ 8 กรกฎาคม 2563
(เอกสารหมายเลข 5.4.2(20)) และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่
7/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 5.4.2(21)) สาหรับระดับหน่วยงานสนับสนุน และ
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดจะมี ก ารด าเนิ น การรายงานเสนอต่ อ คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หลังจากตรวจประเมินคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.4.2(1)
คาสั่งให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจาปีการศึกษา 2562
5.4.2(2)
คาสั่งให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR)
เลขที่ 472/2563 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
5.4.2(3)
หนังสือเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2562
5.4.2(4)
เว็บไซต์งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ส่วนแสดงแบบฟอร์มรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)
5.4.2(5)
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
5.4.2(6)
คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2562 คาสั่งเลขที่ 2949/2562
5.4.2(7)
แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562
5.4.2(8)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การประชุมครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม
2562
5.4.2(9)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การ
ประชุมครั้งที่ 10/2562 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
5.4.2(10)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา การประชุม
ครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
5.4.2(11)
บันทึกเลขที่ อว 0630.012/ว519 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอให้ส่ง
รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจาปี
การศึกษาที่ 1/2562 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงาน
สนับสนุน
5.4.2(12)
บันทึกเลขที่ อว 0630.012/ว551 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอให้ส่ง
รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจาปี
การศึกษาที่ 1/2562 ระดับมหาวิทยาลัย
5.4.2(13)
บันทึกเลขที่ อว 0630.012/ว121 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอให้ส่ง
รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจาปี
การศึกษาที่ 2/2562 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงาน
สนับสนุน
5.4.2(14)
บันทึกเลขที่ อว 0630.012/ว192 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอให้ส่ง
รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจาปี
การศึกษาที่ 2/2562 ระดับระดับมหาวิทยาลัย
5.4.2(15)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประชุมครั้งที่
7/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2563
5.4.2(16)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 20
ธันวาคม 2562
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5.4.2(17)
5.4.2(18)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประชุมครั้งที่
1/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย การประชุมครั้ งที่ 7/2563
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

5.4.2(19)

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ/วิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย

5.4.2(20)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประชุมครั้ง
ที่ 1/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 7/2563
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

5.4.2(21)

 ข้อ 3. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 2 และ
รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2562 คาสั่งเลขที่ 2949/2562 (ร่วมกับเอกสารหมายเลข 5.4.2(6)) เพื่อทาหน้าที่กากับ ติดตาม
ตรวจสอบผลการดาเนินงานและคุณภาพของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคเรียนที่
1 มีการรายงานผลการดาเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) 1/2562 ทุกระดับ เสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 (ร่วมกับเอกสารหมายเลข
5.4.2(15)) เสนอรายงานต่ อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
(ร่วมกับเอกสารหมายเลข 5.4.2(16)) สาหรับภาคเรียนที่ 2 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ เสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (ร่วมกับเอกสารหมายเลข
5.4.2(20)) และเสนอรายงานต่ อคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย การประชุ มครั้งที่ 7/2563 วั นที่ 15
กรกฎาคม 2563 (ร่วมกับเอกสารหมายเลข 5.4.2(21)) สาหรับระดับหน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย
กาหนดจะมีการดาเนินการรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หลังจากตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จในวันที่
3-4 สิงหาคม 2563
 ข้อ 4. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และคณะ/
วิทยาลัย เสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่
8 สิงหาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.4(1)) ระดับหน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย เสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัย การประชุ มครั้ง ที่ 9/2562 วั นที่ 12 กันยายน 2562 (เอกสาร
หมายเลข 5.4.4(2)) และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่
3 ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.4(3))
ปีการศึกษา 2562 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีการรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ เสนอ
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รายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 8 กรกฎาคม
2563 (ร่วมกับเอกสารหมายเลข 5.4.2(20)) และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย การ
ประชุมครั้งที่ 7/2563 วั นที่ 15 กรกฎาคม 2563 (ร่วมกับเอกสารหมายเลข 5.4.2(21)) สาหรับระดั บ
หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย กาหนดจะมีการดาเนินการรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หลังจากตรวจ
ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.4.4(1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย การประชุม
ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562
5.4.4(2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 9/2562
วันที่ 12 กันยายน 2562
5.4.4(3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 11/2562
วันที่ 3 ตุลาคม 2562
 ข้อ 5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา
วางแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึง
ปรับปรุงผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารน าผลการประเมิ น และข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในมาวางแผนจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
(เอกสารหมายเลข 5.4.5(1)) โดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบมีการกาหนดกิจกรรม/
โครงการเพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะที่ ค ณะกรรมการให้ ไ ว้ น าเสนอแผนฯต่ อ คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.5(2))
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เพื่อ
พิจารณา (เอกสารหมายเลข 5.4.5(2))
มหาวิทยาลัยมีการกากับติดตามผลการดาเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ประจาปีการศึกษา 2562 (เอกสารหมายเลข 5.4.5(3) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การ
ประชุมครั้ง 6/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 (เอกสารหมายเลข 5.4.5(4)) มีรายละเอียดผลการดาเนินงาน
การปรับปรุง ดังนี้
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. แนวโน้มอัตราการคงอยู่และสาเร็จ
จากการจั ด กิ จ กรรม/โครงการเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น งาน
การศึกษาของนักศึกษาไม่แสดงถึงแนวโน้ม เปรียบเทียบ สรุปผลลัพธ์ดังนี้
ที่สูงขึ้นมหาวิทยาลัยควรหาทางแก้ไขอย่าง
อัตราการคงอยู่
รายการ
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
เร่งด่วน
จานวนนักศึกษาแรกเข้า
จานวนนักศึกษาคงอยู่
คิดเป็นร้อยละ

1,929 คน
1,468 คน
76.10

2,113 คน
2,060 คน
97.49

อัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาตามแผน
ปีการศึกษา
รายการ
จานวนทั้งหมด
สาเร็จการศึกษาตามแผน
คิดเป็นร้อยละ

2561
3,159 คน
1,977 คน
62.58

2562
3,014 คน
1,324 คน
43.93

มหาวิทยาลัยโดย 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย มีการกาหนด
กิจกรรมเพื่อให้แนวโน้มอัตราการคงอยู่และสาเร็จการศึกษาของ
นักศึกษามีแนวโน้มที่สูงขึ้น ดังนี้
1) กองพัฒนานักศึกษา
1.1. กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดบริการ ให้คาปรึกษา เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาได้ ส ารวจถึ ง ปั ญ หาและความต้ อ งการของตนเอง สร้ า ง
แรงจูงใจการแก้ปัญหา รวมทั้งให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข จนสาเร็จการศึกษา โดยนักแนะ
แนวการศึ กษาและอาชี พ เป็ นผู้ บริก ารให้ คาปรึ กษา ณ อาคารกอง
พัฒนานักศึกษา ทุกวันทาการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
1.2. กิจกรรม Psychological screening กองพัฒนานักศึกษาจัด
กิจกรรมร่วมกับสาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์มีวตั ถุประสงค์เพือ่
เก็บข้อมูลนักศึกษาทางด้านจิตวิทยา โดยใช้แบบสอบถามข้อมูล
นักศึกษา เพื่อการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตวิทยาทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 19 มิ.ย. 2562
จานวนนักศึกษาเข้าร่วม 1,382 คน คิดเป็นร้อยละ 92.13 และมีผล
ประเมินความพึงพอใจ 4.22
1.3. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ โดยแบ่งเป็นทุนภายในและทุนภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.3.1 ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จานวน 44 ทุน เป็นเงิน
1,120,000 บาท จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน จานวน 200 ราย
คณะ/วิทยาลัย
จานวน
ครุศาสตร์
68
เทคโนโลยีการเกษตร
7
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
วิทยาการจัดการ
29
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27
สาธารณสุขศาสตร์
24
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัด
1
สระแก้ว
2) ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น มี ก ารด าเนิ น การ
ติดตามการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน จานวน 3 ครั้ง/ภาคการศึกษา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/62 วันที่ 24 พ.ค.
2562 โดยทาบันทึกข้อความถึง คณบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/อาจารย์ที่
ปรึกษาประจาหมู่เรียน
ครั้งที่ 1 หลังจากหมดเขต เพิ่ม – ถอน รายวิชา
ครั้งที่ 2 สอบกลางภาค
ครั้งที่ 3 ก่อนหมดเขตการชาระเงินตามกาหนดการลงทะเบียนและ
ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ พร้อมแนบรายชื่อของนักศึกษาที่ยังไม่
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
3) บัณฑิตวิทยาลัย
3.1. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบ e-Grad และ iThesis เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะข้อมูลของตนเอง
http://grad.vru.ac.th/grad_academic-/production/index.php

3.2. บัณฑิตวิทยาลัยมีช่องทางให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาอย่าง
หลากหลาย และตลอดเวลาทาการ เช่น เคาน์เตอร์รับเรื่อง โดยมี
เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดเวลา และร้องเรียนร้องทุกข์สายตรงคณบดี
บน Website บัณฑิตวิทยาลัย
http://grad.vru.ac.th/about_graduate/Direct%20line.php

3.3. บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระเบียบขั้นตอนการสาเร็จการศึกษา และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีงบประมาณ
20,712 บาท เนื่องจากโรคระบาด COVID-19 ทาให้โครงการเลื่อน
ออกไป ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง
Website บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลอยูต่ ลอดเวลา
2. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับ จากการจัด กิจ กรรม/โครงการเพื่ อปรับปรุงผลการดาเนิ นงาน สรุ ป
ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมหาวิทยาลัยควรปรับปรุง ผลลัพธ์การเปรียบเทียบอัตราการการลาออกของอาจารย์ดังนี้
แก้ไขด้านการบริหารงานบุคคลในการธารง -ปี 2562 ลาออก จานวน 45 คน จานวนอาจารย์ทั้งหมด 451 คน
รักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร
อัตราการลาออกร้อยละ 9.98
ปี 2563 ลาออก จ านวน 11 คน จ านวนอาจารย์ทั้ งหมด 454 คน
อัตราการลาออกร้อยละ 2.42
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งกาหนด
เป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการสรรหา (Recruitment) 2) ด้านการพัฒนา
(Development) 3) ด้านการรักษาไว้ (Retention) และ 4) ด้านการใช้
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ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ (Utilization) เพื่อเป็นการธารงรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร
มหาวิทยาลัยโดยงานบริหารงานบุคคล จึงดาเนินการดังนี้
1. มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการปรับปรุงสวัสดิการของบุคลากรทุก
ประเภทนอกเหนือจากสวัสดิการตามกฎหมายที่รัฐกาหนด ซึ่งมี
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย
- ค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว บิดามารดา คูส่ มรส บุตรชอบ
ด้วยกฎหมาย10,000 บาท/พนักงานมหาวิทยาลัย/ปีงบฯ
- ค่าการศึกษาบุตร บุตรชอบด้วยกฎหมาย อนุบาล-ปวช. ปีละ
4,000 บาท,ปวส.-ปริญญาตรี ปีละ 11,000 บาท
- สวัสดิการแบบยืดหยุ่น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าที่พักอาศัย
ท่องเที่ยวประจาปี และอื่นๆ รวมปีละ 6,000 บาท
- การตรวจสุขภาพประจาปี สวัสดิการตรวจสุขภาพประจาปี ปีละ
1 ครั้ง
- การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ค่ารักษาพยาลผู้ป่วยนอก 1,500
บาท/วัน /ค่าห้องผู้ป่วยในหรือค่าชดเชย 3,500 บาท/วัน /ค่ารักษา
ฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ) 6,000 บาท/ครั้ง
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายวิชาการ ปฏิบัติงาน 5 ปี ขอชั้นแรก
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก / สายสนับสนุน ปฏิบัติงาน 5 ปี ขอชั้นแรก
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
- สวัสดิการที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัย สาหรับข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ภายใต้หลักเกณฑ์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิการจัดข้าราชการและบุคลากรเข้าพัก
อาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
2. มหาวิทยาลัย ดาเนินการปรับปรุงประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆให้มีความชัดเจนทันสมัย และมีการปรับลดเกณฑ์ในการประเมิน
ให้เหมาะสมมากขึ้น ประกอบไปด้วย
ด้านสัญญาและการต่อสัญญา
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การทดลองปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการ
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เข้าสู่
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สอง,ระยะทีส่ าม,ระยะที่สี่
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ปถั ม ภ์ จั งหวั ด ปทุม ธานี เรื่อ ง แนวทางและเกณฑ์ การผ่ านการ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
3. การประเมินคุณภาพการจัดกรรมและ
การบริการ ควรมีการประเมินคุณภาพการ
จัด กิจ กรรมและการบริ การ โดยประเมิ น
จากวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมเพื่อให้
เกิดการสะท้อนผลการดาเนินงานที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง

4. ควรมีการรายงานผลการนานักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยต่อหลักสูตร
เพื่ อ เป็ น การคื น ข้ อ มู ล ผลต่ อ หลั ก สู ต รว่ า
นั ก ศึ ก ษาได้ อ ะไรจากการมี ส่ ว นร่ ว มจาก
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้หลักสูตรได้รับทราบผล
สะท้ อ นของนั ก ศึ ก ษา และน าไปสู่ ก าร
ปรับปรุงและเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา
ต่อไป

ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เข้าสู่
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สอง,ระยะที่สาม,ระยะที่สี่
กองพัฒนานักศึกษามีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
หลั ก ของกิ จ กรรม เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น กิ จ กรรมก็ จ ะน าผลการจั ด กิ จ กรรม
รายงานผ่านระบบ VRU – Project และสรุปผลโครงการ/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ไม่เกิน 15 วันทาการ
และน าผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น มาเป็ น แนวทางการพั ฒ นาด าเนิ น
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป มีรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมด้านการ
พัฒนานักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบ VRU – Project และ
สรุ ป ผลโครงการ/กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ก องพั ฒ นา
นั ก ศึ ก ษากองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา จั ด กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ก ารกอง
พัฒนานักศึกษา ภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนิน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาทั้งหมด จานวน 9,412 คน โดยในปี
การศึกษามหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหลักทั้งหมด
1. กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ จานวน 4 กิจกรรม
2. กิ จกรรมบาเพ็ ญประโยชน์ห รื อรั กษาสิ่ งแวดล้ อม จานวน 11
กิจกรรม
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จานวน 1 กิจกรรม
4. กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จานวน 8 กิจกรรม
5. กิจกรรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ จานวน 1 กิจกรรม
6. กิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 จานวน 8 กิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษา และงานศึกษาทั่วไป มีการกาหนดกิจกรรมเพื่อ
รายงานผลการนานักศึกษามาเข้าร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนา
นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา รายงานผล
การมีส่วนร่วมจากกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา โดยมีผลการดาเนินงาน
ดังนี้
1. กองพัฒ นานั กศึก ษา มีก ารจัดประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อทบทวนติดตามแผนการจัดกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม และก่อนดาเนินการจัดกิจกรรมจะ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานของกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่ อเตรียม
ความพร้อม และหลังดาเนินกิจกรรมจะมีการประชุมเพื่อทบทวนผล
การด าเนิ น งาน เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล วางแผน พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง การจั ด
กิจ กรรมให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ต รงตามความต้ อ งการและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
เพิ่มขึ้น
2. กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
โดยการทาบันทึกข้อความผ่านคณะไปยังหลักสูตร และจัดแสดงผลไว้บน
เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้หลักสูตรได้รับทราบผล
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา และนาไปสู่การปรับปรุงและเสริมสร้าง
สมรรถนะนักศึกษาต่อไป
3. งานศึกษาทั่วไป มีการรายงานผลการลงพื้นที่ดาเนินโครงการของ
นักศึกษาในรายวิชา VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ซึ่งมีนักศึกษา
จากทุกคณะมาเข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดทาบันทึกข้อความแจ้งผลการลง
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
5. ควรมีการปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา ที่
แสดงถึงเป้าหมายกระบวนการ รวมถึงการ
วั ด และประเมิ น ผลตามแผน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความชั ด เจนสู่ ก ารปฏิ บั ติ นอกจากนี้ ค วร
น า ม า ใ ช้ เ ป็ น แ ผ น ง า น ก ล า ง ร ะ ดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ในการเชื่ อ มโยงการพั ฒ นา
นั ก ศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต รและคณะที่ มี
ทิศทางเดียวกันต่อไป

6. ควรปรับระบบและขั้นตอนในการ
พิจารณาทุนวิจยั รวมถึงการเบิกจ่าย
งบประมาณวิจัย ให้เอื้อต่อการทางานของ
อาจารย์และนักวิจัย

ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
พื้นที่ของนักศึกษาต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อให้คณะดาเนินการในขั้น
ต่อไป
ผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ปฏิบัติหน้า ที่
ผู้อ านวยการกองพั ฒนานัก ศึก ษา มีก ารถ่า ยทอดแผนปฏิบั ติก ารให้
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7
ม.ค. 2563 ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา โดยเปรียบเทียบแผนปฏิบัติ
การกองพัฒนานักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนามา
ปรับปรุงแผนพัฒนานัก ศึกษา และปรับปรุงวั ตถุ ประสงค์ เป้าหมาย
วิ ธี ก ารวั ด ผล ในแผนปฏิ บั ติ ก ารกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเชื่ อ มโยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย ซึ่งกองพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การกองพัฒนานักศึกษา
แผนงานที่ 1 การผลิ ตบัณฑิตโดยกระบวนการเรีย นรู้เชิง ผลิ ต
ภาพ (Productive Learning) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
1. โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) มีกิจกรรม จานวน 5 กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 มีกิจกรรม จานวน 55 กิจกรรม
3. โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่าน
การทางานร่วมกับชุมชน มีกิจกรรม จานวน 1 กิจกรรม
แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิล ปวัฒนธรรมที่
นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้าง โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
1. โครงการบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรม จานวน 10 กิจกรรม
2. โครงการสร้างเครือข่าย จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น มีกิจกรรม จานวน 3 กิจกรรม
3. โครงการบริ ห ารจั ด การศิ ล ปวั ฒ นธรรม ต่ อ ยอดสู่ เ ศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ มีกิจกรรม จานวน 3 กิจกรรม
รวมทั้งมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
และคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อกาหนด
ทิศทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาร่วมกัน
รายงานผลจ านวนเงิ น สนับ สนุน วิ จัย และงานสร้ า งสรรค์ จ าก
ภายนอก และภายใน ผลลัพธ์การเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ
2562 มีดังนี้
จานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ (บาท)
ปีงบประมาณ ภายนอก
ภายใน
รวม
2562
5,459,766
8,507,138 13,966,904
2563
1,645,000
8,189,500 9,834,500
ผลการดาเนินงาน
1. มีการกาหนดขั้นตอนการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจยั
งบประมาณกองทุนวิจัย พร้อมกาหนดช่วงเวลาในการดาเนินงานแต่ละ
ขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจยั เป็นไป
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ด้วยความรวดเร็ว ซึ่งขัน้ ตอนการพิจารณาประกอบด้วย
1) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal)
2) ประกาศผลพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Concept
Paper)

3) กิจกรรมบ่มเพาะข้อเสนอโครงการวิจัยทีผ่ ่านการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Concept Paper)
4) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
5) จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper)

7. ควรปรับระบบการยื่นคุ้มครองสิทธิ ลด
ขั้นตอนการดาเนินการบางขั้นตอน เพื่อให้
ย่นระยะเวลาในการยื่นจดแจ้ง

6) ประกาศผลพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และ 7) ประกาศทุนวิจัยและทาสัญญารับทุนวิจัย
2. มีการปรับระบบและขั้นตอนในการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย
ทั้งงบประมาณกองทุนวิจัย (วจ.) และงบประมาณแผ่นดิน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 เพื่อ
อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนความยุ่งยากและซับซ้อนในการ
เบิกจ่ายงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่นักวิจัย โดยกาหนดให้มี
การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 3 งวด ประกอบด้วย งวดที่ 1 ร้อยละ 60 ของ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ งวดที่ 2 ร้อยละ 20 ของ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ และงวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ
รายงานผลการยื่นคุ้มครองสิทธิ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ
2562
ปีงบประมาณ
จานวนสิทธิบัตร
2562
ไม่มี
2563
ระหว่างรวบรวม เอกสาร 1 เรื่อง
ผลการดาเนินงานการยื่นคุ้มครองสิทธิ
1. คณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์มีมติให้ปรับแก้ไข
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราการจ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น และจั ด สรร
ผลประโยชน์ ใ นงานที่ มีสิ ทธิ บั ตรหรื อ อนุ สิท ธิ บัต ร พ.ศ. 2558 โดยให้
ยกเลิ ก การสนั บ สนุ น เงิ น ข้ อ 6 หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราการจ่ า ยเงิ น
สนั บ สนุ นผลงานวิ จั ย ที่ น าไปจดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ นทางปั ญญาในรู ป
สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณาเกณฑ์ ก าร
จ่ายเงินภายหลัง
2. การลดขั้นตอนจากการนาเข้าประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพื่อพิจารณาการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
โดยคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์มีมติมอบหมายให้
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาเป็ น ผู้ ด าเนิ น การและนาเข้ า รายงานผลการ
ดาเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจั ยและงานสร้างสรรค์
ละรอบ
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8. ควรสนับสนุนให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้
ที่ แสดงถึ งความเชี่ ยวชาญ หรื อความถนั ด
เฉพาะด้ า นของอาจารย์ รวมถึ ง ส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น รวมถึ ง ยกระดั บ การตี พิ ม พ์
ผลงานวิ จัยให้ มีการเผยแพร่ ผลงานวิ จัยใน
วารสาร วิ ชาการที่ มี ระดั บคุ ณภาพสู งขึ้ น
หรื อก าหนดเงื่อนไขในการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิ ช าการที่ เ ป็ น การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
วิ ชาการระดั บนานา ชาติ โดยอาจใช้ การ
ส่ งเสริ มในรู ปแบบการสร้ างขวั ญ ก าลั งใจ
ตลอดจนยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ ใน
ระดับคุณภาพสูง

รายงานผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย
เปรียบเทียบปีปฏิทิน 2561 และ 2562
ผลงานวิชาการ
ปีปฏิทิน 0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2561
240
39
64
81
21
2562
387
26
72
58
35
ผลงานสร้างสรรค์
ปีปฏิทิน 0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2561
3
4
6
2562
1
1
6
1
10

9 . จั ด ประมวลข้ อ มู ล ในภาพรวมของ
มหาวิ ท ยาลั ย จากการจั ด การความรู้ ข อง
หน่ ว ยงานต่ า งๆ จั ด ประมวลข้ อ มู ล ใน
ภาพรวมของมหาวิ ทยาลั ยจากการจั ดการ
ความรู้ ข องหน่ ว ยงานต่ า งๆ โดยเฉพาะ
ประเด็ นที่ เป็ นจุ ดเน้ น เกี่ ยวกั บ Productive
Learning นอกจากนั้นควรเพิ่มเติ มประเด็น
การจัดการความรู้ให้เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนเรื่องอื่นๆ เพิ่มขึ้น

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้
ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนั บ สนุ น การน าเสนอผลงานวิ จั ย และตี พิ ม พ์ บ ทความวิ จั ย ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562
2. การสนับสนุนการไปนาเสนอ การเผยแพร่ตีพิมพ์บทความ วิจัย
และงานสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
และมี ง บประมาณจั ด สรร จ านวน 1 ,065 ,566 บาท โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับอนุมัติเงิน
สนั บ สนุ น การเผยแพร่ บ ทความและการไปน าเสนอ เพิ่ ม เติ ม จาก
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ จานวน 2,500,000 บาท
ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีการเบิกเงินสนับสนุน จานวน 1,431,132
บาท (ข้อมูล ณ เดือนเม.ย. 2563) แบ่งออกเป็น
1. การเผยแพร่บทความวิจัย TCI2 จานวน 41 เรื่อง
2. การเผยแพร่บทความวิจัย TCI1 จานวน 23 เรื่อง
3. การเผยแพร่บทความวิจัย Scopus จานวน 1 เรื่อง
4. การเผยแพร่บทความวิจัย SjR จานวน 3 เรื่อง
5. การเผยแพร่บทความวิจัย SSRN จานวน 7 เรื่อง
6. การเผยแพร่บทความวิจัย ISI จานวน 1 เรื่อง
7. การเผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ จานวน 5 เรื่อง
8. สนับสนุนการไปนาเสนองานวิจยั ระดับชาติและระดับนานาชาติ
จานวน 12 เรื่อง
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปนาเสนอบทความ จานวน 8 เรื่อง
ผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
1. งานพั ฒ นาอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรมื อ อาชี พ มี ก ารจั ด วางแผน
ปฏิทินประจาปีและการวางแผนกระบวนการจัดทาหลักสูตรเพื่อเป็น
การพัฒนาและสนับสนุนอาจารย์ และบุ คลากรอย่างคลอบคลุมและ
ครบถ้ ว น เช่ น โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการจั ด ท าคู่ มื อ
ปฏิ บั ติ ง านหลั ก เพื่ อ เข้ า สู่ ร ะยะและเพื่ อ เข้ า สู่ ต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น และ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน (สายสนับสนุนระยะ
3) ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้เข้าสู่ระยะและเลื่อนตาแหน่งที่
สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และโครงการพัฒนาสมรรถนะ
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ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารทาง ส่งผลให้มีวารสาร บทความ และงานวิจัย ได้ถูกตีพิมพ์
เผยแพร่ออกไปเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
2. ผลการด าเนินงานของโครงการอบรมอาจารย์ ผู้ส อนรายวิช า
ศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 ในหัวข้อเรื่อง
การเรียนการ
สอนแบบ Productive Learning ทาให้เกิดการ บูรณาการร่วมกันระหว่าง
อาจารย์และบุคลากรของงานศึกษาทั่วไป ได้นาองค์ความรู้จากการ
อบรมไปปรับใช้ในการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
3. ปัจจุบันงานพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรมื ออาชีพได้ มี การจัด
อบรมโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การเรียน
การสอนผ่า นระบบออนไลน์ โดยแอพพลิ เ คชั่ น Moocs, Google
Classroom ทาให้อาจารย์เกิดทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
4. จากผลการด าเนินงานการประกวดการจัดการความรู้ภ ายใน
องค์กร ที่มีความเป็นเลิศ (Best Practice) ภายใต้กิจกรรมการประกวด
“VRU-KM Best Practice Award” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อกระตุ้น
ให้อาจารย์และบุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและนาองค์ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้องค์กรเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

จากการนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมนั้น มีดังนี้
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น
ผลการเปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปีการศึกษา 2561-2562
รายการ
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
จานวนนักศึกษาแรกเข้า
1,929 คน
2,113 คน
จานวนนักศึกษาคงอยู่
1,468 คน
2,060 คน
คิดเป็นร้อยละ
76.10
97.49
2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาเพิ่มขึ้น
ผลการเปรียบเทียบผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ปีปฏิทิน 2561 และ 2562
ผลงานวิชาการ
ปีปฏิทิน 0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2561
240
39
64
81
21
2562
387
26
72
58
35
ผลงานสร้างสรรค์
ปีปฏิทิน 0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2561
3
4
6
2562
1
1
6
1
10
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3. อัตราการการลาออกของอาจารย์
การเปรียบเทียบอัตราการการลาออกของอาจารย์
-ปี 2562 ลาออก จานวน 45 คน จานวนอาจารย์ทั้งหมด 451 คน อัตราการลาออกร้อยละ 9.98
-ปี 2563 ลาออก จานวน 11 คน จานวนอาจารย์ทั้งหมด 454 คน อัตราการลาออกร้อยละ 2.42

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.4.5(1)
แผนจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562
5.4.5(2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
5.4.5(3)
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ประจาปีการศึกษา 2562
5.4.5(4)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมครั้ง 6/2563
วันที่ 11 มิถุนายน 2563
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
เป้าหมาย ปี 2562
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง

5 ข้อ

5 ข้อ (ข้อ 1-5)

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-มี ผ ลการบริ ห ารจั ด การจั ด การประกั น คุ ณ ภาพ การศึกษาในระดับหลักสูตรที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
กากับดูแลตัวบ่งชี/้ ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.4
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน :
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
1) ผศ.อัญชัญ ยุติธรรม
2) น.ส.ศิริวรรณ สุขแซว
3) นายเกรียงไกร แก้วหลอย
4) น.ส.จิตประภา ยุบลชิต
5) น.ส.กานติมา พันชน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
-คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท์ : 02-909-3025
โทรศัพท์ :
E-mail : sqm@vru.ac.th
E-mail :
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2562
จากผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2562
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์
การประเมิน ตามเล่ มคู่ มือ ประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง
สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เป้า
หมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
4.51 36.60
=
4.58 คะแนน
มาตรฐานคุณวุฒิ
คะแนน
8
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ร้อยละ 148
ประจามหาวิทยาลัยที่มี
X 100 = ร้อยละ35.58
35
416
คุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ร้อยละ 148
ประจามหาวิทยาลัยที่
X 100 = ร้อยละ35.58
60
416
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ย 1.58
ค่าเฉลี่ย
=
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
3.51
0.20
8
เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผลงานของ
นักศึกษาและผู้สาเร็จ
ร้อยละ 9.80
ร้อยละ
การศึกษาระดับปริญญา
X 100 =
40
32.67
โทที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือ
30
เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผลงานของ
นักศึกษาและผู้สาเร็จ
13.20
ร้อยละ
ร้อยละ
การศึกษาในระดับ
X 100 =
60
100
ปริญญาเอกที่ได้รับ
12
การตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
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การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

4.58 คะแนน

บรรลุ

4.45 คะแนน

ไม่บรรลุ

2.96 คะแนน

ไม่บรรลุ

0.20 คะแนน

ไม่บรรลุ

4.08 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน
3.54 คะแนน
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ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
ตัวบ่งชี้
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
เป้าหมาย
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
6 ข้อ
6 ข้อ (ข้อ 1-6 )
บรรลุ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานทาง
ค่าเฉลี่ย 50
ค่าเฉลี่ย
วิชาการของอาจารย์
=
บรรลุ
5.00
5.00
10
ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรม
43.75
ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
=
ไม่บรรลุ
ท้องถิ่นและโจทย์การ
5.00
4.38
พัฒนาประเทศ/แก้ไข
10
ปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหา
ระดับประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จานวน
มากกว่า
โครงการวิจัยรับใช้สงั คมที่
9
24 โครงการ
บรรลุ
เกิดจากความร่วมมือ
โครงการ
องค์กรภาคีเครือข่าย
ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ข้อ
6 ข้อ (ข้อ 1-6 )
บรรลุ
วิชาการต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ
ความสาเร็จของการ
5 ข้อ
5 ข้อ (ข้อ 1-5 )
บรรลุ
บริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 จานวนเงิน
25,000 29,525,220.40
70,974.09
=
สนับสนุนงานบริการ
บรรลุ
บาท
บาท
416
วิชาการต่อสังคม
ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกศิลปวัฒนธรรมและ
5 ข้อ
5 ข้อ (ข้อ 1-5 )
บรรลุ
ความเป็นไทย
ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
เป้า
หมาย
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ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

4.38 คะแนน

5.00 คะแนน
4.84 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

เป้า
หมาย

องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลการ
ค่าเฉลี่ย
บริหารงานของคณะ
4.51

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
34.87
8

=

4.36

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหาร
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตาม
5 ข้อ
5 ข้อ (ข้อ 1-5 )
พันธกิจและเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบ
การบริหารและพัฒนา
6 ข้อ
6 ข้อ (ข้อ 1-6 )
บุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบ
การบริหารงาน
5 ข้อ
5 ข้อ (ข้อ 1-5 )
การประกันคุณภาพ
ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
ผลรวมคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้
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การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไม่บรรลุ

4.36 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน
4.84 คะแนน
80.02
4.44 คะแนน
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

ตัว
บ่งชี้
6
4

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
I
P
O
คะแนน
3.71
3.46
3.55
5.00
4.79
4.84

ผลการ
ประเมิน
ดี
ดีมาก

3
1

-

5.00
5.00

5.00
-

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

4
18

3.71
ดี

5.00
5.00
ดีมาก

4.36
4.26
ดี

4.84
4.44

ดีมาก
ดี

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2562
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 นั้น มีหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน จานวน 82 หลักสูตร ซึ่งปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรใหม่ที่เปิดการจัดการเรียนการสอน จานวน 10
หลักสูตร
จากผลการตรวจประเมิ นคุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดั บ หลักสู ตร จากคณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 พบว่า มีหลักสูตรที่ “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1
การกากับ มาตรฐาน จานวน 81 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 98.78 และ“ไม่ผ่าน” จานวน 1 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์
และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2-6 คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ ากับ 3.28 คะแนน ระดับคุณภาพการ
ดาเนินงาน “ระดับดี”
ตารางแสดงการจาแนกระดับการศึกษา
ตาราง แสดงคะแนนตามระดับคุณภาพของหลักสูตร
ระดับการศึกษา

จานวนหลักสูตร

ปริญญาตรี
65 หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 1 หลักสูตร
-ปริญญาโท
9 หลักสูตร
-ปริญญาเอก
7 หลักสูตร
รวมหลักสูตร

82 หลักสูตร

ระดับคุณภาพ

ช่วงค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลการประเมิน

จานวนหลักสูตร

ดีมาก
4.05
2 หลักสูตร
ดี
3.04-3.93
65 หลักสูตร
ปานกลาง
2.38-2.99
12 หลักสูตร
น้อย
1.58-1.81
2 หลักสูตร
ไม่ผา่ นเกณฑ์
0
1 หลักสูตร
มาตรฐาน
หมายเหตุ การแปลผลระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ย 0 หลักสูตร
ไม่ได้มาตรฐาน, คะแนนเฉลี่ย 0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย

คะแนนเฉลี่ย 2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง,
คะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี และคะแนนเฉลี่ย
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดีมาก
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลคะแนนประเมินภาพรวม จาแนกเป็นคณะ
คณะ/วิทยาลัย
จานวนหลักสูตร
คะแนนรวมเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ
คณะครุศาสตร์
18 หลักสูตร
3.48 (ระดับคุณภาพดี)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 หลักสูตร
3.21 (ระดับคุณภาพดี)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 หลักสูตร
3.19 (ระดับคุณภาพดี)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 หลักสูตร
3.26 (ระดับคุณภาพดี)
คณะวิทยาการจัดการ
9 หลักสูตร
3.41 (ระดับคุณภาพดี)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หลักสูตร
3.46 (ระดับคุณภาพดี)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 หลักสูตร
3.07 (ระดับคุณภาพดี)
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
10 หลักสูตร
2.84 (ระดับคุณภาพปานกลาง)
ผลรวม
82 หลักสูตร
3.28 (ระดับคุณภาพดี)
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ตารางแสดงผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562
จาแนกเป็นรายคณะ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
1.คณะครุศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาภาษาไทย
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาภาษาจีน
10.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาประถมศึกษา
11.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
ระดับบัณฑิตศึกษา
12. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู
13. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คะแนน
ผลประเมิน

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
15. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา
16. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
18. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา
ค่าคะแนนเฉลี่ย
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนด
อาหาร
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

3.69
3.57
3.52
3.75
3.52
3.60
3.72
4.05
3.59
3.08
3.11

3.75
3.42
3.62
176

คะแนน
ผลประเมิน

2.70
3.60
3.59
2.70
3.48
3.57
3.48
3.61
3.58
3.33
3.38
3.07
3.54
3.58
2.82
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและ
บรรเทาสาธารณภัย
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม
และระบบคุณภาพ(ต่อเนื่อง)
ระดับบัณฑิตศึกษา
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ค่าคะแนนเฉลี่ย
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรม
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุน่ ยนต์
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
เครื่องกล
8. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง)

คะแนน
ผลประเมิน

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ค่าคะแนนเฉลี่ย
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
ค่าคะแนนเฉลี่ย
5. คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการท่องเที่ยว
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน
8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชี
9. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

3.31
3.03
2.38
1.54

3.93
3.21

2.99
3.13
4.05
3.61
3.49
2.57
3.09
3.06
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คะแนน
ผลประเมิน

3.34
3.26

3.31
3.38
2.70
3.36
3.19
3.11

3.35
3.46
3.52
3.38
3.69
3.34

3.27

3.54
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ค่าคะแนนเฉลี่ย
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการ
สื่อสาร
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
12. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ค่าคะแนนเฉลี่ย
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร
นานาชาติ)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการบริการและการโรงแรม
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คะแนน
ผลประเมิน

คะแนน
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ผลประเมิน
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 2.33
การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ
(หลักสูตรสองภาษา)
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 2.76
การจัดการนวัตกรรมการค้า
ระดับบัณฑิตศึกษา
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
3.09
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
2.96
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์
8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
3.39
บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
3.51
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
3.59
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ค่าคะแนนเฉลี่ย
2.84
8. คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
3.75
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา 3.40
การจัดการสถานพยาบาล
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 2.52
อนามัยสิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 1.79
สุขภาพและความงาม
ระดับบัณฑิตศึกษา
5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 3.91
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.07
ผลรวมคะแนนทุกหลักสูตร
268.78
จานวนหลักสูตร
82
ค่าคะแนนเฉลี่ยมหาวิทยาลัย
3.28

3.41
3.23
3.25
3.63
3.53
3.52
3.47
3.52
3.57
3.90
3.57
3.74
2.58
3.46
3.50
3.30
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ประจาปีการศึกษา 2562
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึ กษา
ภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2563 นั้น หน่วยงานสนับสนุน ที่รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จานวน 6 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงภาพรวมคะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมิน จาแนกตามหน่วยงานสนับสนุน
สานัก/สถาบัน
ผลการประเมิน
ระดับ
(คะแนนเฉลี่ย)
คุณภาพ
1. สานักงานอธิการบดี
3.50
พอใช้
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.50
ดี
3. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3.07
พอใช้
4. สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
4.80
ดีมาก
5. บัณฑิตวิทยาลัย
4.47
ดี
6. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.33
ดี
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จาแนกตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลี่ยรวม

ระดับคุณภาพ

1. สานักงานอธิการบดี
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ

2

5.00

องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตาม
4
2.75
ภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ผลรวมตัวบ่งชี้/ค่าเฉลี่ยคะแนน
6
3.50
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
2
4.00
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตาม
2
5.00
ภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ผลรวมตัวบ่งชี้/ค่าเฉลี่ยคะแนน
4
4.50
3. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
2
4.66
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตาม
3
2.00
ภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ผลรวมตัวบ่งชี้/ค่าเฉลี่ยคะแนน
5
3.07
4. สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
2
5.00
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตาม
3
4.67
ภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
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ดีมาก
พอใช้
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช้
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
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ผลรวมตัวบ่งชี้/ค่าเฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบ

5
4.80
ตัวบ่งชี้
คะแนนเฉลี่ยรวม
5. บัณฑิตวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
2
5.00
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตาม
4
4.21
ภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ผลรวมตัวบ่งชี้/ค่าเฉลี่ยคะแนน
6
4.47
6. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
2
5.00
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตาม
4
4.00
ภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ผลรวมตัวบ่งชี้/ค่าเฉลี่ยคะแนน
6
4.33
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ดีมาก
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

